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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

l TOP GOAL / HOLLAND&BARRETT
Οι γκολάρες της Ανόρθωσης!

ΣΕΛ. 6-7
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΜΠΟΑΒΕΝΤΟΥΡΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Επίσημες δεσμεύσεις από ΚΟΠ!

ΣΕΛ. 10-11
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
Δικαίωση για τους ηλι κιακούς περιορισμούς

ΣΕΛ. 12-13
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / EU SPORTS FORUM
Τιμή για τον ΠΑΣΠ

ΣΕΛ. 14
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΠΡΙΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Πάντα στο πλευρό των μελών μας!

ΣΕΛ. 15
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ομιλείτε Ελληνικά;

ΣΕΛ. 16
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ανατροπή προγραμματισμού

ΣΕΛ. 18
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΑΠΕΡΓΙΕΣ
Τα ίδια και χειρότερα

ΣΕΛ. 19
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΜΕ ΒΙΟS BALANCE
Ξεχωριστή προσφορά για τα μέλη μας!

ΣΕΛ. 20
l ΚΡΙΤΗΡΙΑ UEFA
Δυστυχώς είναι μόνο η αρχή

ΣΕΛ. 21
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΕΡΕΥΝΑ
Η σοφία των αριθμών!

ΣΕΛ. 22-23
l ΤΑ 25ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ
Οι... Θρύλοι στα Mall / 25 χρόνια ζωής 
και προσφοράς!

ΣΕΛ. 26-29
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΠ
Θετική στα αιτήματά μας!

ΣΕΛ. 30
l ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / BEACH SOCCER
Έγινε πλέον θεσμός!

ΣΕΛ. 31-33
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΚΥΠΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Εθνική της Βαβέλ ή Εθ νική Κύπρου;

ΣΕΛ. 34-35
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΚΟΓΚΡΕΣΟ
Μεγάλωσε η οικογένεια στην Ουάσινγκτον

ΣΕΛ. 36-37
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εμπάργκο μετά τις μεταγραφές!

ΣΕΛ. 39
l ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ / ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
11ΑΔΑ FIFA-FIFPro
Πιστοί στο ραντεβού μας!

ΣΕΛ. 42-43
l ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ
An English insight in Cypriot football

ΣΕΛ. 45-47

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί φίλοι, 

Mε τιμή

Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π.

Σπύρος Νεοφυτίδης

Πρόεδρος ΠΑ.Σ.Π.

Πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι εκδηλώσεις για τα 25 χρόνια ζωής του ΠΑ.Σ.Π.
Σε δύο εξαιρετικές εκδηλώσεις στα δύο Mall της Κύπρου σε Λευκωσία και Λεμεσό ο ΠΑ.Σ.Π
κατάφερε να δώσει την ευκαιρία στο φίλαθλο κοινό να δει από κοντά φωτογραφικές στιγ-
μές από διάφορες εκδηλώσεις του συνδέσμου και να θαυμάσει τις μοναδικές φανέλες και
αντικείμενα από το χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Επίσης, απόλυτη επιτυχία είχε και
το εορταστικό δείπνο που παρέθεσε ο ΠΑ.Σ.Π προς τα Μ.Μ.Ε., τους προέδρους των ομάδων
και των συνδέσμων και πολλών άλλων συνεργατών και φίλων του ΠΑ.Σ.Π. Ιδιαίτερα η πα-
ρουσία του Γενικού Γραμματέα της FIFPro κ. Theo Van Saggelen, του Γενικού Γραμματέα της
EU Athletes, του Εκτελεστικού Διευθυντή της UNI Global, αλλά και του Γενικού Διευθυντή
του ΚΟΑ κ. Παπακώστα και του Αντιπροέδρου της  ΚΟΠ κ. Νίκου Νικολάου. Έδωσαν μια δια-
φορετική εικόνα αφού με τις δηλώσεις τους έστειλαν ένα πολύ δυνατό μήνυμα για την στή-
ριξη των ποδοσφαιριστών.
Αυτούς τους πρώτους μήνες της ποδοσφαιρικής περιόδου είχαμε αρκετά προβλήματα να
αντιμετωπίσουμε με κυριότερο το οικονομικό και τη μη καταβολή των μισθών στους ποδο-
σφαιριστές. Θεωρούμε απαράδεκτο ομάδες να ξεκινούν το πρωτάθλημα και να μην μπορούν

να πληρώσουν ούτε καν το πρώτο μισθό. Γνωρίζουμε τις οικονομικές
δυσκολίες που υπάρχουν στην Κύπρο και στην Ευρώπη, αλλά σε κα-
μιά περίπτωση δεν δικαιολογούν την συμπεριφορά αυτή. Ο ΠΑ.Σ.Π
έχει ήδη ορίσει συνάντηση με την ΚΟΠ για να συζητηθεί το  συγκεκρι-
μένο πρόβλημα μαζί με αρκετά άλλα προβλήματα που απασχολούν
τον ΠΑ.Σ.Π και  τα μέλη του. Ελπίζουμε ότι αυτή την φορά θα εισα-
κουστούν οι προτάσεις μας και θα βοηθήσουμε τόσο εσάς αλλά και το
Κυπριακό πρωτάθλημα.
Επίσης ο ΠΑ.Σ.Π προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρεία HOLLAND
& BARRETT και το Balla.com.cy για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του
καλύτερου γκολ της αγωνιστικής. Με τους δύο καινούργιους συνερ-
γάτες ο διαγωνισμός αναβαθμίστηκε και απόκτησε πολλούς φίλους
αφού κάθε εβδομάδα όλο και περισσότεροι λαμβάνουν μέρος στην
ψηφοφορία του Top Goal Holland & Barrett.

Όσο αφορά στη συμφωνία του ΠΑ.Σ.Π. με την εταιρεία Bios-Balance είναι σε ισχύ και προ-
σφέρουμε για τα μέλη μας τα βραχιόλια της εταιρείας στην τιμή των 30 ευρώ αντί 39.90 ευ-
ρώ που είναι η τιμή πώλησης τους στα φαρμακεία. Όσοι επιθυμούν να πάρουν ένα original βρα-
χιόλι Bios Balance μπορούν να το ζητήσουν από τα γραφεία του συνδέσμου.
Ακόμη, και φέτος προχωρήσαμε στην αγορά χριστουγεννιάτικων δώρων για όλα τα μέλη του
συνδέσμου και στην αναβάθμιση της κάρτας μέλους με δικαίωμα γι’ ακόμα μία χρονιά δωρεάν
εισόδου στα γήπεδα και με ακόμα περισσότερες προσφορές από εταιρείες και ξενοδοχεία
για το όφελος των μελών μας. Τα μέλη που πλήρωσαν την συνδρομή τους ήδη έχουν παρα-
λάβει τις κάρτες τους, ενώ κάποιοι θα τις παραλάβουν εντός των ημερών. Όσα μέλη δεν πλή-
ρωσαν την συνδρομή θα πάρουν το δώρο και την κάρτα μέλους με την καταβολή της συν-
δρομής τους. Θεωρούμε ότι τα ποσά των 5 ευρώ τον μήνα και 2 ευρώ το μήνα για την Α’ και
αντίστοιχα για τις Β’, Γ’, Δ’ κατηγορίες είναι τα χαμηλότερα στην Ευρώπη και ότι δεν υπάρχει
κανένας ποδοσφαιριστής που να μην μπορεί να δώσει αυτά τα ποσά. Εξάλλου, είναι πια γνω-
στό ότι με μία μόνο χρήση της κάρτας μέλους τα ποσά αυτά επιστρέφονται σε εσάς.
Αναμένεται μια δύσκολη χρονιά αλλά συσπειρωμένοι μπορούμε να πετύχουμε και να βγού-
με νικητές από όλες αυτές τις δυσκολίες. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και μια καλύτερη οικο-
νομικά χρονιά για τα σωματεία μας. Τέλος θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς καλά Χριστούγεν-
να και ευτυχισμένο το νέο έτος με την ευχή να μας βρει όλους δυνατούς, γεμάτους υγεία, χα-
ρά και αγάπη.
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TOP GOAL  HOLLAND&BARRETT 

ΑΓ. ΟΝΟΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΨΗΦΩΝ

1η Σίλας (ΑΕΠ) 32%

2η Αλωνεύτης (ΑΠΟΕΛ) 49.74%

3η Ρέζεκ (Ανόρθωση) 78.03%

4η Ρέζεκ (Ανόρθωση) 52.48%

5η Λαμπόρδε (Ανόρθωση) 91.86%

6η Σουάνης (Απόλλωνας) 57.73%

Η Ανόρθωση είναι η ομάδα που
έβαλε τη σφραγίδα της μέχρι
τώρα στον διαγωνισμό για το
καλύτερο γκολ κάθε αγωνιστι-
κής Holland & Barrett, που διορ-
γανώνεται από τον ΠΑΣΠ σε συ-
νεργασία με το balla.com.cy.
Στις τρεις από τις πρώτες έξι
αγωνιστικές κέρδισαν τρεις φο-
ρές δυο παίκτες της «Κυρίας».
Διακρίθηκε φυο φορές ο Γιαν
Ρέζεκ και μία ο Ρικάρντο Λα-
μπόρδε. Επιπλέον το υψηλότε-
ρο ποσοστό ψήφων συγκέ-
ντρωσε ο Λαμπόρδε για το γκολ
του στην 5η αγωνιστική. Πήρε
237 ψήφους από τους 258, δη-
λαδή ποσοστό 91.86%!

Οι γκολάρες 
της Ανόρθωσης!
Οι γκολάρες 
της Ανόρθωσης!
Οι γκολάρες 
της Ανόρθωσης!
Οι γκολάρες 
της Ανόρθωσης!
Οι γκολάρες 
της Ανόρθωσης!
Οι γκολάρες 
της Ανόρθωσης!
Οι γκολάρες 
της Ανόρθωσης!
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TOP GOAL  HOLLAND&BARRETT 

Ο διαγωνισμός
Ο ΠΑ.Σ.Π σε συνεργασία με το Balla δί-
νει την ευκαιρία στους αναγνώστες να
ψηφίσουν κάθε εβδομάδα το Top Goal
Holland & Barrett της αγωνιστικής, μέ-
σα από τις προτάσεις του Παγκύπριου
Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών!     
Η διαδικασία είναι πολύ απλή, καθώς
η τεχνική επιτροπή του ΠΑ.Σ.Π επιλέ-
γει τα πέντε καλύτερα τέρματα από
τους επτά αγώνες και μέσα από το
Balla και εσείς έχετε τη δυνατότητα να
ψηφίσετε το ένα και μοναδικό γκολ
που κρίνετε ως το καλύτερο της αγω-
νιστικής.       
Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, ο πο-
δοσφαιριστής, ο οποίος πέτυχε το κα-
λύτερο γκολ θα βραβεύεται από τον
ΠΑ.Σ.Π και το Balla. Το σύστημα της
ιστοσελίδας μας είναι τέτοιο, που δίνει
τη δυνατότητα μόνο μίας ψήφου από
κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή (ip
address).
Με άλλα λόγια, κάθε χρήστης δεν θα
μπορεί να ψηφίσει παρά μόνο μία φο-
ρά από τον υπολογιστή του (unique
users). Με αυτό τον τρόπο διασφαλί-
ζουμε την εγκυρότητα της ψηφοφο-
ρίας και των αποτελεσμάτων. Η ανα-
κοίνωση για τα υποψήφια γκολ της
αγωνιστικής θα ανεβαίνει στην ιστο-
σελίδα του ΠΑ.Σ.Π αφού τελειώσουν
τα ματς του Σαββατοκύριακου, δηλαδή
κάθε Δευτέρα και λίγο αργότερα θα ξε-
κινά η ψηφοφορία στο Balla.  Στις πε-
ριπτώσεις όπου μια αγωνιστική έχει
αγώνα και Δευτέρα, τα υποψήφια γκολ
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του
ΠΑ.Σ.Π και στο Balla την Τρίτη.
Στο τέλος της σεζόν θα γίνει ξεχωρι-
στή ψηφοφορία για το καλύτερο γκολ
της χρονιάς και δύο τυχεροί θα κερδί-
σουν πλούσια δώρα.
Χορηγός τα καταστήματα Holland &
Barrett ειδών υγιεινής διατροφής, φυ-
σικών θεραπειών και συμπληρωμάτων
διατροφής.





TΟ FRESH UP  
ΣΑΣ ΕΦΟΔΙΑΖΕΙ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ

ΜΠΟΡΕΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΥΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ

ΕΦΙΔΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΑΣ

ΓΕΥΣΕΙΣ : ORANGE, CHERRY COLA, STRAWBERRY, MULTI-FRUIT, PEACH

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΜΠΟΑΒΕΝΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΠ ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ    ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ

Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!

Το θέμα που προέκυψε μετά το καρδιακό επει-
σόδιο του Μποαβεντούρα δεν μας απασχόλη-
σε μόνο ως Σύνδεσμο. Είναι κι ανθρωπιστικό. Κι
έπρεπε να απασχολήσει ολόκληρη την ποδο-
σφαιρική οικογένεια. Και το λέμε αυτό γιατί, δυ-
στυχώς, πολλοί αντί να σκεφτούν ότι η ανθρώ-
πινη ζωή είναι πάνω απ’ όλα, προσέγγισαν το θέ-
μα με οπαδικά κριτήρια.
Το ζήτημα εδώ ένα είναι: Κάποιοι παίκτες την τε-
λευταία περίοδο είχαν περιπέτειες που σχετίζο-
νται με την καρδιά τους και πρέπει όλοι όσοι
εμπλεκόμαστε με το ποδόσφαιρο να κάνουμε

ό,τι μπορούμε από τη δική μας πλευρά για να
μην γίνει κανένα μεγάλο κακό. Υπενθυμίζουμε:
1) Το 2007 ο Πίντο, μετά από επεισόδιο ταχυ-
καρδίας έχασε τις αισθήσεις του (όπως ο ίδιος
δήλωσε) και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο
νοσοκομείο.
2) Τον Αύγουστο του 2011, ο Κόντης υπέστη έμ-
φραγμα και σταμάτησε το ποδόσφαιρο.
3) Στις 16/06/2012 ο Μαρίνος Σατσιάς εισήχθη
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας με γενικευ-
μένα ενοχλήματα και ηλεκτροκαρδιογραφικές
αλλαγές, μετά από αφυδάτωση.

4) Στις 23/09 μετά από αδιαθεσία που ένιωσε ο
Ουίλιαμ Μποαβεντούρα πήγε στο νοσοκομείο
και τελικά υποβλήθηκε σε καθετηριασμό, με
τους ιατρούς να του δίνουν εντολή να θέσει τέ-
λος στην καριέρα του.
5) Οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν περί πα-
νομοιότυπου προβλήματος του Μάριου Ηλία
δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Όπως έγινε γνωστό ο
παίκτης υποβλήθηκε προληπτικά σε καρδιο-
γράφημα που δεν έδειξε τίποτα ανησυχητικό.
Καθίσταται σαφές, λοιπόν, ότι την τελευταία πε-
νταετία παρουσιάστηκαν περιπτώσεις γνωστών

Το θέμα δεν είναι μόνο συνδικαλιστικό αλλά και ανθρωπιστικό

Ο ΠΑΣΠ στη συνάντησή του με την ΚΟΠ, έθεσε επί τάπητος το ζήτημα με την υγεία των αθλητών και
έλαβε διαβεβαιώσεις από την ηγεσία της Ομοσπονδίας ότι θα ληφθούν μέτρα με στόχο να μειωθούν
δραματικά οι πιθανότητες να παρουσιαστεί ξανά ένα τέτοιο φαινόμενο που θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή
ενός ποδοσφαιριστή.
Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία σε πρώτη φάση θα υπενθυμίσει τα ιατρικά τιμ των σωματείων-μελών
της, ότι βάσει και των κανονισμών της ΟΥΕΦΑ οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να υποβάλλονται σε πιο
εξειδικευμένες εξετάσεις (αναλύσεις αίματος-ούρων, υπερηχογράφημα κ.α.).
Επιπλέον, η ανώτατη ποδοσφαιρική Αρχή του τόπου μας, δεσμεύτηκε όπως από τη νέα χρονιά ασκεί
ελέγχους σε σχέση με την τήρηση των πιο πάνω.
Θυμίζουμε ότι ο Σύνδεσμός μας, από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το θέμα του Μποαβε-

ντούρα ασχολήθηκε μ’ αυτό. Στις 26 Σεπτεμβρίου είχαμε κοινοποιήσει γραπτώς τις θέσεις μας επί
του θέματος:
«Ο ΠΑ.Σ.Π., με αφορμή το πρόσφατο επεισόδιο υγείας του ποδοσφαιριστή και συναδέλφου William
Boaventura επιθυμεί να εκφράσει την πλήρη και αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή του προς αυτόν.
Οι σοβαρότατες επιπλοκές που προέκυψαν στην υγεία του έχουν συγκλονίσει όχι μόνο το ποδοσφαιρικό
αλλά και όλο το κοινό της χώρας και έχουν βοηθήσει όλους να συνειδητοποιήσουν ότι το ποδόσφαιρο δεν
είναι τίποτα περισσότερο από ένα παιγνίδι, ένα άθλημα, σκοπός του οποίου είναι να προσφέρει θέαμα και
ψυχαγωγία.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι ποδοσφαιριστές, οι εκ των πρωταγωνιστών του αθλήματος αυτού, θλίβονται
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Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!Επίσημες δεσμεύσεις  από ΚΟΠ!
Ο Ουίλιαμ Μποαβεντού-
ρα επανεμφανίστηκε στο
παιχνίδι της Ανόρθωσης
με τον Απόλλωνα στο Τσί-
ρειο, όχι ως ποδοσφαιρι-
στής της «Κυρίας». Βλέπε-
τε, υποχρεώθηκε να δια-
κόψει πρόωρα την ποδο-
σφαιρική του καριέρα...

ποδοσφαιριστών που αντιμετώπισαν πρόβλη-
μα υγείας. Αυτό –το λιγότερο- πρέπει να μας προ-
βληματίσει και να πάρουμε μέτρα έγκαιρα για
να διαπιστώσουμε πού οφείλεται και να απο-
φευχθούν στο μέλλον δραματικές καταστάσεις.
Όσο για την εκφρασθείσα θέση περί ντόπινγκ,
δεν μπορούμε να την υιοθετήσουμε. Θα ήταν
άδικο, αυθαίρετο κι ανεύθυνο. Ούτε ειδικοί εί-
μαστε, ούτε υπάρχουν στοιχεία για να το πούμε
αυτό μετά βεβαιότητας. Το balla.com.cy είχε
ασχοληθεί με το ζήτημα και στις 8 Σεπτεμβρίου
του 2011 (λίγο μετά το επεισόδιο με τον Κόντη),
μιλώντας με τον Επίκουρο καθηγητή Εργοφυ-
σιολογίας και Διατροφικής Αγωγής Αθλουμένων
στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σταύρο Κάβου-

ρα. Ο έμπειρος ακαδημαϊκός, με γνώσεις σε σχέ-
ση με το θέμα, μας είχε αναφέρει ότι για να πά-
θει ένας αθλητής έμφραγμα από ντοπάρισμα,
θα πρέπει να κάνει χρήση απαγορευμένων ου-
σιών (στεροειδών) για πολλά χρόνια και σε με-
γάλες ποσότητες. «Τέτοια κρούσματα δεν πα-
ρατηρούνται στο ποδόσφαιρο» μας είχε πει ο
Δρ Κάβουρας, ο οποίος είχε δώσει και παρά-
δειγμα: «Οι αθλητές που μπορούν να πάθουν κά-
τι τέτοιο, είναι αυτοί του μπόντι-μπίλντινγκ που
για χρόνια κάνουν χρήση μεγάλων ποσοτήτων
στεροειδών».
Μήπως τα κρούσματα οφείλονται στον υψηλό
ανταγωνισμό; Στην ψυχολογική και σωματική
κούραση των παικτών; Αν αναλογιστούμε ότι

σημειώθηκαν την τελευταία 5ετία όταν οι ομάδες
μας άρχισαν να μπαίνουν σε άλλα καλούπια (επι-
τυχίες Ευρώπης με μεγάλο αριθμό αγώνων κάθε
σεζόν), ίσως εκεί να κρύβονται κάποια αίτια. Δεν
μπορούμε, όμως, να το πούμε μετά βεβαιότη-
τας. Δεν έχουμε τις γνώσεις. Μια έρευνα από
έναν οργανωμένο φορέα, όμως, θα μας βοη-
θούσε να εντοπίσουμε  τα αίτια και να τα αντι-
μετωπίσουμε, μειώνοντας δραματικά τις πιθα-
νότητες να δούμε κάποιον ποδοσφαιριστή να
χάνει τη ζωή του στο γήπεδο. Ίσως μια επίσημη
έρευνα να καταπολεμήσει και την προκατάλη-
ψη. Γιατί κακά τα ψέματα, με την υφιστάμενη κα-
τάσταση έχει αναπτυχθεί μια επιζήμια παραφι-
λολογία, που προκαλεί ένταση και αφήνει σκιές...

και ανησυχούν για την κατάσταση της υγείας του συναδέλφου τους. Είναι η δεύτερη
φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα που προκύπτει παρόμοιο περιστατικό όπου πο-
δοσφαιριστής που αγωνίζεται στο εγχώριο πρωτάθλημα αντιμετωπίζει σοβαρότατα
προβλήματα υγείας, τα οποία απειλούν ακόμα και την ίδια του τη ζωή.
Σκοπός της παρούσας είναι να εκφραστεί η συμπαράσταση του ΠΑ.Σ.Π. στον άνθρωπο
και διακεκριμένο αθλητή William Boaventura και όχι να εξεταστούν ή να αναλυθούν
τα πιθανά αίτια και οι λόγοι που ανά το παγκόσμιο οδηγούν τους σύγχρονους ποδο-
σφαιριστές σε επικίνδυνα για την υγεία τους μονοπάτια.
Ο ΠΑ.Σ.Π. όμως δίνει υπόσχεση στα μέλη του ότι θα προσπαθήσει, σε συνεργασία με
όλους τους αρμόδιους φορείς, να τους προσφέρει ακόμα περισσότερη προστασία,
αρχής γενομένης μέσω γνώσης και ενημέρωσης, σε σχέση με πιθανά προβλήματα
υγείας και κινδύνους που πιθανόν να ελλοχεύουν στη ζωή του σύγχρονου ποδο-
σφαιριστή.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναγνωριστούν οι ενέργειες των ανθρώπων της Ανόρ-
θωσης Αμμοχώστου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και αστραπιαία στο κάλεσμα
του William Boaventura και προσέτρεξαν στο πλευρό του, λαμβάνοντας όλα τα εν-
δεικνυόμενα μέτρα για την ιατρική του περίθαλψη και φροντίδα.
Καταλήγοντας, ο ΠΑ.Σ.Π. εκφράζει για ακόμα μία φορά τη συμπαράσταση και τη στή-
ριξή του στον ποδοσφαιριστή και συνάδελφο και του εύχεται ταχεία ανάρρωση».
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Οι επίσημες αντιδράσεις

Οι επίσημες τοποθετήσεις του συνδέσμου μας στα μέσα του περα-
σμένου Ιουνίου για το όλο θέμα:

l 15.06.2012 - Ανακοίνωση ΠΑ.Σ.Π για την Εγκύκλιο 552/201-2011
της ΚΟΠ για τα όρια ηλικίας: «Μετά την ανακοίνωση της ΚΟΠ (13/6/2012)
για τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνισθούν στα πρωταθλή-
ματα Β΄, Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας, ο ΠΑ.Σ.Π θέλει να εκφράσει την απογοή-
τευση του ιδιαίτερα για το θέμα του ηλικιακού αποκλεισμού.
Ο ΠΑ.Σ.Π τονίζει ότι εδώ και αρκετό καιρό είχε κινηθεί και είχε κάνει αρκετές
συναντήσεις με αντιπροσώπους της ΚΟΠ και τοποθετήθηκε περί του θέ-
ματος καταθέτοντας τις δικές του εισηγήσεις και την διαφωνία του με την
απόφαση αυτή. Μέσα από τις επαφές αυτές διαφάνηκε ότι υπήρξε κατα-
νόηση και συμφωνία τουλάχιστον για άρση οποιουδήποτε ηλικιακού πε-
ριορισμού στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και για περισσότερα μέ-
τρα στήριξης του Κύπριου ποδοσφαιριστή στις κατηγορίες αυτές των πρω-
ταθλημάτων. Δυστυχώς όμως παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων της
ΚΟΠ, πάρθηκε μία απόφαση που δεν τηρεί τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν
στον ΠΑ.Σ.Π. και που καταπατεί βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών ενημέρωσε άμεσα το γρα-
φείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και απαίτησε εξηγήσεις γιατί ενώ υπήρχε
εδώ και ένα χρόνο και συγκεκριμένα από τις 12.04.2011 η καταγγελία από
τον ΠΑ.Σ.Π, η υπόθεση δεν προχώρησε. Το γραφείο της Επίτροπου Διοι-
κήσεως διαβεβαίωσε ότι με την απόφαση αυτή της ΚΟΠ υπάρχει διάκρι-
ση και παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι θα προχω-
ρήσουν στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων προς την ΚΟΠ για να δο-
θούν οι λόγοι που προχώρησαν στην απόφαση τους αυτή.
Επίσης έχουν ενημερωθεί οι νομικοί σύμβουλοι του Συνδέσμου για το
κομμάτι που τους αφορά και εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημε-
ρώσουν το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί αρ-
χές της εβδομάδας.
Θέλουμε να καλέσουμε τα μέλη μας να επιδείξουν ψυχραιμία και να τους
διαβεβαιώσουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα μετά από τη συνεδρίαση
του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Π. την Δευτέρα το βράδυ και την συνεδρίαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ την Τρίτη, εάν δεν τηρηθούν τα όσα έχουν
συμφωνηθεί τότε θα τοποθετηθούμε αναλόγως.
Παραθέτουμε επίσης την σημερινή επιστολή μας σε συνέχεια της καταγ-
γελίας μας στις 12.4.2011 που στάλθηκε στο Γραφείο της Επίτροπου Δι-
οικήσεως μέσω των νομικών μας συμβούλων».

l 20.06.2012 - Κατάργηση των Ορίων Ηλικίας στους Επαγγελματίες
Ποδοσφαιριστές: «Ο ΠΑ.Σ.Π. ενημερώθηκε σήμερα το πρωί μετά από
κοινοποίηση της ΚΟΠ, για την απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας ν’ απο-
σύρει το ανώτατο όριο ηλικίας στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές των
Σωματείων Γ’ και Δ’ κατηγορίας.
Χαιρετίζουμε την απόφαση αυτή καθώς επίσης και τα δύο νέα μέτρα που
λήφθηκαν για τα πρωταθλήματα Νέων & Παίδων και τον σχεδιασμό του
πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας. Είμαστε σίγουροι ότι τα μέτρα αυτά ιδιαί-
τερα για τα πρωταθλήματα Νέων & Παίδων θα ανεβάσουν τον συναγωνι-
σμό και την ποιότητα των αγώνων.
Ο ΠΑ.Σ.Π. θα συνεχίσει τον διάλογο με την ΚΟΠ και θα προσπαθήσει με
τις δικές του προτάσεις και εισηγήσεις να βοηθήσει στην αναβάθμιση των
πρωταθλημάτων, με στόχο την ανάπτυξη του Κύπριου Ποδοσφαιριστή
και την ενδυνάμωση των Εθνικών ομάδων. Είμαστε σίγουροι ότι με τον
διάλογο και την συνεργασία μπορούν να γίνουν τεράστιες αλλαγές προς
το καλύτερο».
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Ένας αγώνας που δώσαμε έπιασε τόπο! Η ανα-
φορά μας είναι για την απόφαση της ΚΟΠ να
θέσει ηλικιακούς περιορισμούς στα πρωτα-
θλήματα γ΄ και δ΄ κατηγορίας (ο κανονισμός
απαγόρευε στις ομάδες των συγκεκριμένων
κατηγοριών να έχουν ερασιτέχνες παίκτες άνω
των 28 ετών και επαγγελματίες άνω των 30),
κάτι  που αποφεύ-
χθηκε, χάρη και
στις αντιδράσεις
μας. Το θέμα είχε
φέρει αρχικά στην
επιφάνεια η ΚΟΠ
τον Απρίλιο του
2011, ενώ επανήλ-
θε στο προσκήνιο
στις 13 του περα-
σμένου Ιουνίου. Κα-
τά τη συγκεκριμένη
ημερομηνία η Ομο-
σπονδία κοινοποίη-
σε την τελεσίδικη
απόφασή της να θέ-
σει ηλικιακούς περιο-
ρισμούς στην γ΄ και
στην δ΄ κατηγορία.
Στις 20/06, ωστόσο,
μια εβδομάδα αργότε-
ρα, υπέκυψε στις πιέ-
σεις κι απέσυρε αυτό
τον άδικο κανονισμό...

Το ιστορικό
Τον Απρίλιο του 2011 η
ΚΟΠ αποφάσισε να θέσει
αυστηρά ηλικιακά όρια,
κόβοντας την μπάλα σε 28άρηδες και 30άρη-
δες. Ταυτόχρονα, «μπλόκαρε» την καριέρα παι-
κτών που στα 18 τους δεν ήταν εγγεγραμμένοι
στα μητρώα της Ομοσπονδίας και γενικά ήρθε
να βάλει πολλούς περιορισμούς στο έμψυχο
δυναμικό των συλλόγων των μικρότερων κα-
τηγοριών.
Ο ΠΑΣΠ στις 12 Απριλίου του 2011 είχε αντι-
δράσει άμεσα και δυναμικά. Συγκεκριμένα, κα-
τήγγειλε στην επίτροπο Διοικήσεως Ελίζα Σαβ-
βίδου το δ.σ. της ΚΟΠ για εργασιακές διακρί-
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Η Επίτροπος Διοική-
σεως Ελίζα Σαββίδου
ζήτησε διευκρινίσεις
από την ΚΟΠ για τους
ηλικιακούς περιορι-
σμούς από τον Απρίλιο
του 2011, όμως, δεν
πήρε ποτέ απάντηση...

σεις και ηλικιακό ρατσισμό. Δεν μπορείς να στε-
ρείς από τον άλλο την ελεύθερη διακίνηση και
εργοδότηση...
Στη συγκεκριμένη μας καταγγελία, τονίζαμε:
«Είναι η θέση μας ότι η πιο πάνω απόφαση είναι

παράνομη καθ' ότι αποτελεί
δυσμενή διάκριση στην
άσκηση επαγγέλματος εις
βάρος των επαγγελματιών
παικτών ηλικίας πέραν των
30 χρόνων».
Τελικά η ΚΟΠ έκανε πίσω.
Παρόλα αυτά, δεν εφησυ-
χάσαμε. Τον Φεβρουάριο
του 2012 μιλήσαμε γι΄ αυ-
τό το θέμα με την ηγεσία
της ΚΟΠ, εκθέτοντας τους
προβληματισμούς μας
και παίρνοντας διαβε-
βαιώσεις ότι τα αιτήμα-
τά μας θα εξεταστούν
και θα ληφθούν υπ΄όψιν.
Αντ΄ αυτού όμως η Ομο-
σπονδία επανήλθε δυ-
ναμικά στις 13/06. Θέ-
σπισε τον κανονισμό
προκαλώντας αναστά-
τωση στους ποδο-
σφαιριστές και στα
σωματεία των μικρών
κατηγοριών.
Η αντίδρασή μας
ήταν πάλι άμεση.
Ασκήσαμε πιέσεις,
μελετήσαμε το θέμα
με τους νομικούς
μας συμβούλους
εντοπίζοντας του
τρόπους με τους
οποίους θα «ρίχνα-
με» τη σχετική από-
φαση της ΚΟΠ και

καταγγείλαμε εκ νέου την Ομοσπονδία στην
επίτροπο διοικήσεως Λίζα Σαββίδου, η οποία
ζήτησε (για δεύτερη φορά) διευκρινίσεις από
την ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή του τόπου.
Τελικά, μια εβδομάδα μετά (20/06) η ΚΟΠ πήρε
πίσω την απόφασή της... 

Η ΚΟΠ με εγκύκλιο προς τα
σωματεία (δεν ανήρτησε ανα-
κοινωθέν στην επίσημη ιστο-
σελίδα της), τα ενημέρωσε για
την απόσυρση του σχετικού
κανονισμού...
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   EU SPORTS FORUM 

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ 
EU SPORT FORUM ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τιμή για τον ΠΑΣΠ
Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πο-
δοσφαιριστών η πρόσκληση που έλαβε για να συμμετάσχει
στο EU Sport Forum που διοργανώθηκε στην
Κύπρο (19-20 Σεπτεμβρίου). Ο Σπύρος Νε-
οφυτίδης ήταν και ο μοναδικός πρό-
εδρος Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών
που έλαβε μέρος στο Συνέδριο από
όλους τους Συνδέσμους μέλη της
FIFPro κι αυτό χάρη της Κυπρια-
κής Προεδρίας του Συμβουλίου
της ΕΕ. Το παρών του έδωσε και
ο γενικός γραμματέας της FIFPro
Θίο Φαν Σαγκέλεν.
Στο συνέδριο λαμβάνουν μέρος
οι Υπουργοί Αθλητισμοί όλων των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τους οποίους απασχόλησαν σειρά
σημαντικών θεμάτων που ταλανίζουν
τον αθλητισμό μας με επίκεντρο τους προ-
συνεννοημένους αγώνες.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ομιλία της Ανδρούλας Βασι-
λείου, που είναι, ως γνωστό, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πο-
λιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της ΕΕ. Να δούμε κά-
ποια σημαντικά στοιχεία της ομιλίας της:

4 Βαρύνουσα 
σημασία στην 

ομιλία της 
Ανδρούλλας 
Βασιλείου οι 

προσυνεννοημένοι
αγώνες

H «Την παρούσα στιγ-
μή οι προσυνεννοημέ-
νοι αγώνες αποτελούν
πιθανότατα τη μεγα-
λύτερη απειλή για την
ακεραιότητα του αθλη-
τισμού. Τα νέα στοιχεία
που χαρακτηρίζουν το
φαινόμενο αυτό είναι
η έκταση που έχει λά-
βει, η οποία συνδέεται
με τη γεωμετρική αύ-
ξηση των αθλητικών
στοιχημάτων, ιδίως
στο διαδίκτυο, και η
συμμετοχή οργανωμέ-
νων εγκληματικών δι-
κτύων που χειραγω-
γούν τους αγώνες σε
όλα τα επίπεδα του
αθλητικού ανταγωνι-
σμού, συχνά από πολύ
μακριά».

H «Οι προσυνεννοημένοι αγώνες συ-
νιστούν πολύπλοκο πρόβλημα, και
η εξεύρεση οποιασδήποτε λύσης θα
απαιτήσει τη συμμετοχή όλων των
ενδιαφερόμενων παραγόντων. Ανα-
φέρομαι στο κίνημα του αθλητισμού,
στους παράγοντες των στοιχημάτων,
στους φορείς επιβολής του νόμου,
στις ρυθμιστικές αρχές των τυχερών
παιχνιδιών και στις κρατικές υπηρε-
σίες, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διε-
θνές επίπεδο».

l «Οι προσυνεννοημένοιαγώνες αποτελούν μια μορ-φή απάτης και διαφθοράς.Γι’ αυτό τιμωρούνται κατά τοποινικό δίκαιο και των 27κρατών μελών της ΕΕ. Σίγου-ρα ο τρόπος μεταχείρισήςτους διαφέρει, αλλά σύμφω-να με τις αρχές επιβολής τουνόμου, οι διαφορές αυτέςδεν αποτελούν εμπόδιο στηδίωξη των διασυνοριακώνκρουσμάτων».

l «Η σημασία της λήψης προληπτι-

κών μέτρων για την καταπολέμηση

των προσυνεννοημένων αγώνων

αποτελεί κοινό στοιχείο των υφιστά-

μενων συζητήσεων. Για τον σκοπό

αυτό, τα εκπαιδευτικά προγράμματα

και οι εκστρατείες ευαισθητοποίη-

σης κατέχουν θεμελιώδη σημασία

για τη στήριξη των παραγόντων που

μπορεί να έρθουν σε επαφή με το

φαινόμενο των προσυνεννοημένων

αγώνων: παίκτες, διαιτητές και υπεύ-

θυνοι διεξαγωγής των αγώνων».

H «Τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να παίξουν ζωτικό ρόλο για
τον σκοπό αυτό. Η καταπολέμηση των προσυνεννοημένων
αγώνων και ιδιαίτερα οι δράσεις για την ευαισθητοποίηση
του κοινού και την εκπαίδευση των αρμόδιων παραγόντων συ-
μπεριλήφθηκαν ως θέμα προτεραιότητας στην προπαρα-
σκευαστική δράση στον τομέα του αθλητισμού για το 2012».

l «Από το 2014, ελπίζεται ότι
η EΕ θα διαθέτει ειδικό προ-
ϋπολογισμό για τον αθλητι-
σμό. Συνεπώς, προτείνουμε
να επικεντρωθεί μέρος των
δραστηριοτήτων του κεφα-
λαίου για τον αθλητισμό του
προγράμματος «Erasmus για
όλους» στην αντιμετώπιση
των διεθνών απειλών κατά
του αθλητισμού, ιδίως τους
προσυνεννοημένους αγώ-
νες».

H «Λόγω της διεθνούς διάστασης του προβλήματος, κρίνεται σκόπιμο να
θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να καλυφθούν
τα υπάρχοντα νομοθετικά κενά. Γι’ αυτό αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε
με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι υπουργοί Αθλητισμού του Συμβου-
λίου της Ευρώπης εξέφρασαν τη στήριξή τους υπέρ της ψήφισης μιας σύμ-
βασης στον τομέα αυτό». 



ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ    ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

Πάντα στο
πλευρό των
μελών μας!
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Πάντα στο
πλευρό των
μελών μας!

Οι γηγενείς ποδοσφαιριστές με ήθος που έχουν να επιδείξουν έργο,
αποτελούν για μας πρότυπα που πρέπει να προβάλλονται και να τυγ-
χάνουν αναγνώρισης. Γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο ο ΠΑΣΠ κινητο-
ποιήθηκε στο άκουσμα της είδησης ότι ο Χρίστος Μαραγκός τιμω-
ρήθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα από τον προπονητή της Ανόρ-
θωσης Ρόνι Λέβι. Ο Σύνδεσμός μας δεν αδιαφόρησε και προσπά-
θησε να στηρίξει τον Μαραγκό. Αν και ο τελευταίος απεχώρησε από
την «Κυρία» (συνεχίζει την καριέρα του στην ΑΕΚ Λάρνακας), εντού-
τοις εμείς με την ευκαιρία τονίζουμε ότι πάγια πολιτική μας είναι να
στεκόμαστε πάντα έμπρακτα στο πλευρό των μελών μας...

Θυμίζουμε πως μόλις έγινε γνωστό το συμβάν,
είχαμε συνάντηση με το διεθνή μέσο. Σε σχετι-
κή μας ανακοίνωση στις 11/07/2011 («Στήριξη
στον Κύπριο Ποδοσφαιριστή-Μπέρδεμα με Μα-
ραγκό») σημειώναμε τα ακόλουθα: «Ο Παγκύ-
πριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών τονίζει για
ακόμη μία φορά πόσο σημαντικό είναι να στη-
ρίζουμε όλοι μας τον Κύπριο Ποδοσφαιριστή
και ειδικά όλες εκείνες τις μεγάλες φυσιογνω-
μίες που έχουν μεγάλη ιστορία στις ομάδες τους
και έχουν στηρίξει και προσφέρει στα σωματεία
τους. Αυτούς λοιπόν τους ποδοσφαιριστές οφεί-

λουμε να τους σεβόμαστε και να τους στηρί-
ζουμε με κάθε τρόπο γιατί αποτελούν ένα από τα
σημεία αναφοράς για την ομάδα.
Ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι και η περίπτωση
του Χρίστου Μαραγκού του οποίου παραμένει
μπερδεμένη η κατάσταση τις τελευταίες μέρες
στην Ανόρθωση σχετικά με την παραμονή του
στην ομάδα. Ελπίζουμε ότι στη σημερινή συνά-
ντηση (Τετάρτη 11/7) που έχει διευθετηθεί με
τον ποδοσφαιριστή και με τον πρόεδρο Σάββα
Κάκο να τα βρουν οι δύο πλευρές και να ξεκα-
θαρίσει το θέμα μεταξύ των εμπλεκομένων».
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ    ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ως ΠΑΣΠ δίνουμε ιδιαίτερη
σημασία στους γηγενείς
ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν
σημαίνει ότι παραμελούμε
τους ξένους επαγγελματίες
παίκτες-μέλη μας. Κάτι που
αποδεικνύεται περίτρανα
και από την πρόσφατη
συμφωνία μας με το
Υπουργείο Παιδείας,
προκειμένου οι
ποδοσφαιριστές που
κατάγονται από άλλη χώρα
κι αγωνίζονται στην Κύπρο,
να μάθουν Ελληνικά.

Ομιλείτε Ελληνικά;
Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου κατά
την οποία, μεταξύ άλλων, ανακοινώσαμε τη
συνεργασία μας με το Υπουργείο Παιδείας.

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσ-
σας, δώσαμε σε συνέντευξη Τύπου που παραθέσαμε στα Μ.Μ.Ε.
στις 05/10/2012:
«Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνερ-

γασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο ποδοσφαιρι-
στών προσφέρει δωρεάν Μαθήματα Ελληνι-
κής Γλώσσας ειδικά σχεδιασμένα για να
βοηθήσουν τα άτομα στα οποία απευθύ-
νεται το πρόγραμμα να αναπτύξουν δί-
κτυα επαφών, να διευρύνουν τις ευ-
καιρίες εργοδότησής τους, να εξοι-
κειωθούν με τις πρακτικές πτυχές της
καθημερινής ζωής, να συμμετέχουν
στα πολιτικά, πολιτιστικά και κοινω-
νικά πράγματα της Κύπρου.
Χαρακτηριστικά των μαθημάτων:
Τα μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας
προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ στο πλαίσιο
του συγχρηματοδοτούμενου έργου
"Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής
Γλώσσας σε Μετανάστες και Ξενόγλωσσους
Κατοίκους της Κύπρου".  Τα μαθήματα ξεκι-
νούν το Νοέμβριο κάθε έτους. Μικρές ομάδες
από 10 έως 15 εκπαιδευόμενους θα παρακολουθούν
μαθήματα διάρκειας 90
λεπτών, δύο φορές την εβδομάδα. Τα μαθήματα διεξάγονται από
έμπειρους καθηγητές Ελληνικής γλώσσας ειδικά καταρτισμένους
στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Τα μαθήματα προσφέρονται στα ακόλουθα επίπεδα:
l «Επίπεδο Α»: για άτομα που είναι αρχάρια ή έχουν ελάχιστη γνώ-

ση της ελληνικής γλώσσας.
l «Επίπεδο Β»: για άτομα που έχουν βασικές γνώ-

σεις στον γραπτό και προφορικό λόγο.
l «Επίπεδο Γ», για τα πρόσωπα που έχουν

την ικανότητα να επικοινωνούν σε ικανο-
ποιητικό βαθμό τόσο προφορικά όσο

και γραπτά.

Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής:
l Ξενόγλωσσα άτομα άνω των 15
ετών, δικαιούνται να υποβάλουν αί-
τηση για συμμετοχή.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Επιμορφωτικά Κέντρα Υπουργείου

Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Κίμωνος και Θουκυδίδη Γωνία
Ακρόπολη Λευκωσία

Ιστοσελίδα:  www.moec.gov.cy, www.ekt.org.cy
Τηλ.:  22 800803, 22 800933

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
της ΕΕ».
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ανατροπή 
προγραμματισμού

Ο ΠΑΣΠ εκπροσωπείται
στην Τεχνική Επιτροπή Ποδο-

σφαίρου της ΚΟΠ και πάντα παρακο-
λουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με τον αγωνι-

στικό προγραμματισμό της ΚΟΠ. Δυστυχώς,
όμως, κάποιες αποφάσεις λαμβάνονται από την

Ομοσπονδία εντελώς αιφνιδιαστικά, χωρίς να μπο-
ρούμε να αντιδράσουμε. Το ίδιο... έργο το παρακο-

λουθήσαμε και τον περασμένο Αύγουστο. Η ΚΟΠ
αποφάσισε την τελευταία στιγμή να μεταθέσει κατά
δυο εβδομάδες την έναρξη του πρωταθλήματος Νέ-

ων, ανατρέποντας πλήρως τον αγωνιστικό προ-
γραμματισμό των ομάδων. Αυτή η εξέλιξη δεν

μας αφήνει αδιάφορους και κάνουμε τη δέ-
σμευση πως θα ενεργήσουμε με τέτοιο

τρόπο, ώστε να αποφευχθούν στο
μέλλον παρόμοια 

περιστατικά.

Η ΚΟΠ, την Πέμπτη 23 Αυγούστου γνωστοποίη-
σε επίσημα πως η έναρξη του πρωταθλήματος
Νέων Α΄ κατηγορίας, μετατίθεται. «Παράλληλα με
το πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας, αρχές Σεπτεμ-
βρίου θα αρχίσει και το πρωτάθλημα νέων U-21
περιόδου 2012 / 2013», σημείωνε μεταξύ άλλων σε
ανακοινωθέν της η Ομοσπονδία, παραθέτοντας
το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, που ορίστη-
κε για την 1η και τη 2α Σεπτεμβρίου του 2012.
Αυτή η εξέλιξη έφερε προ εκπλήξεως όλους όσοι
αποτελούν τις ομάδες νέων, αφού βάσει των περ-
σινών δεδομένων αλλά και της προηγούμενης επί-

σημης ενημέρωσης από πλευράς ΚΟΠ, ήξεραν ότι
ο μαραθώνιος θα άρχιζε τουλάχιστον δυο εβδο-
μάδες μετά την έναρξη του πρωταθλήματος αν-
δρών Α΄ κατηγορίας. Πέρσι, για να καταλάβετε,
το ξεκίνημα για τους νέους ήταν στις 17 Σεπτεμ-
βρίου, ενώ ο μαραθώνιος των ανδρών είχε αρχί-
σει στις 27 Αυγούστου...
Με απλά λόγια, η ΚΟΠ ενημέρωσε μόλις ένα 9ήμε-
ρο προηγουμένως για το άνοιγμα της αυλαίας της
διοργάνωσης, αναστατώνοντας όλους όσοι εμπλέ-
κονται με τη διοργάνωση.
Ο λόγος είναι ότι ο αγωνιστικός προγραμματισμός

πήγε στράφι. Πολλές ομάδες, σύμφωνα με τους
προπονητές τους, βρίσκονταν μόλις στη δεύτερη
φάση της προετοιμασίας τους (ούτε ένα φιλικό
δεν μπόρεσαν να δώσουν). Βλέπετε, δεν ήξεραν ότι
θα άρχιζαν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις
τόσο νωρίς...
Κι αυτή η κατάσταση ίσως έχει επιπτώσεις. Η κα-
κή προετοιμασία και η ανατροπή του προγραμ-
ματισμού, πιθανόν να επιφέρει προβλήματα τραυ-
ματισμών στους ποδοσφαιριστές. Χώρια που οι
παίκτες ξεκίνησαν να αγωνίζονται χωρίς να είναι
αγωνιστικά έτοιμοι. 
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ    ΑΠΕΡΓΙΕΣ 

Όταν από τους πρώτους μήνες της σεζόν οι δι-
οικήσεις των σωματείων τρέχουν να βρουν χρή-
ματα για να πληρώσουν τους παίκτες για να βγά-
λουν τη χρονιά, φανταστείτε τι θα γίνει μετά! Δη-
λαδή πόσους καθυστερημένους μήνες θα έχουν
οι παίκτες το Μάιο με το πέσιμο της αυλαίας! Τα
συμβόλαια των περισσότερων παικτών είναι δε-
κάμηνα, δηλαδή αρχίζουν από τον Αύγουστο και
συναντήσαμε περιπτώσεις, όπου ομάδες με την
πάροδο δυόμισι μηνών δεν μπόρεσαν να δώ-
σουν... σεντ στους παίκτες. Το ποτήρι ξεχείλισε
για τους παίκτες της Σαλαμίνας και του Ολυ-
μπιακού, οι οποίοι έκαναν στάση εργασίας στην
προπόνηση διαμαρτυρόμενοι για την αφερεγ-
γυότητα των διοικήσεων τους. Οι ερυθρόλευκοι
δεν προπονήθηκαν στις 3/10, καθώς η διοίκηση
τους όφειλε ενάμιση μήνα, ενώ όπως υποστηρί-
ζουν έχουν να παίρνουν και χρήματα από πέρ-
σι. Πιο δραματικά ήταν τα πράγματα στον Ολυ-
μπιακό, οι παίκτες του οποίου αποφάσισαν να
μην κατέβουν για προπόνηση στις 9/10, καθώς
δεν είχαν πάρει κανένα μισθό μετά από δυόμισι
μήνες εργασία! Σημειωτέων ότι σε κάποιους χρω-

στάνε κάτι χιλιάδες από την προηγούμενη σε-
ζόν. Άκουσον, άκουσον! Τελικά, πόση ανοχή και
κατανόηση μπορεί να δείξει κάποιος που είναι,
παρακαλώ, δυόμισι μήνες απλήρωτος; Ως επαγ-
γελματίες που είναι οι παίκτες προσπάθησαν να
μην επηρεάσουν την αγωνιστική κατάσταση της
ομάδας τους και συνέχισαν την επόμενα μέρα
την εργασία τους. Υπάρχει, όμως, εκτίμηση;
To ερώτημα που τίθεται είναι πως κάθε χρόνο οι
διοικούντες καταφέρνουν να πέφτουν έξω
στους προϋπολογισμούς τους. Όταν έκαναν
τους υπολογισμούς τους πριν αρχίσει η σεζόν

δεν μετρήσανε τα κουκιά τους; Κι αφού κατα-
λάβανε πως δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν
γιατί δεν μειώσανε τα έξοδα; Μα είναι ποτέ δυ-
νατόν να συνεχίζουν το ίδιο τροπάριο; Ούτε τώ-
ρα δεν έμαθαν να κάνουν, αν μη τι άλλο, ισο-
σκελισμένους προϋπολογισμούς. Γιατί στους
προϋπολογισμούς, αν είσαι σοβαρή διοίκηση,
συμπεριλαμβάνεις και τα διάφορα χρήματα που
χρωστάς σε πρώην παίκτες και προπονητές και
πρέπει να αποπληρώσεις μέσα στη χρονιά. Πό-
σο ερασιτεχνικά λειτουργούν, τελικά, οι διοι-
κήσεις των ομάδων μας;

ΟΥΤΕ ΦΕΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ 

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Τα ίδια και χειρότεραΤα ίδια και χειρότεραΤα ίδια και χειρότεραΤα ίδια και χειρότεραΤα ίδια και χειρότεραΤα ίδια και χειρότεραΤα ίδια και χειρότερα
Φασισμός
Υπάρχουν, βεβαίως, και πολύ χειρότερα! Επειδή, οι Άγγελος Ευθυμίου και Λοΐζος Κακο-
γιάννης ζήτησαν με επιστολή τα δεδουλευμένα τους από τη διοίκηση, αμφότεροι, τιμωρή-
θηκαν και πήραν το δρόμο για την εφηβική ομάδα! Κύριοι τις Πάφου, ποιο είναι το παράπτωμα
που έκαναν οι παίκτες; Εξηγήστε μας γιατί δυσκολευόμαστε να το κατανοήσουμε. Όχι μό-
νο η διοίκηση της Πάφου είναι ασυνεπής στις υποχρεώσεις της προς τους παίκτες έχει και
την απαίτηση κιόλας οι τελευταίοι να μην αντιδρούν! Χιτλερικό καθεστώς έχουμε;
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΒΙΟS BALANCE

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών έχει προχωρήσει
σε συμφωνία με την εταιρεία BIOS BALANCE για παραχώρηση
των βραχιολιών της στην ειδική τιμή των 30 Ευρώ. Πρόκειται για
μια απίστευτα καλή συμφωνία για τα μέλη μας, αφού αξίζει να
σημειωθεί πως στην αγορά διατίθενται προς 40-45 Ευρώ.
Η Bios Balance είναι μια τεχνολογία προσανατολισμένη στη
λειτουργία που εργάζεται για να επιτύχει την καθημερινή μέ-
γιστη σταθερότητα, τη δύναμη και την ευελιξία από-
δοσης του σώματός μας από κάθε άποψη.
Μέσω του συνημμένου ολογράμμα-
τος, η Bios Balance αποκαθιστά την
ισορροπία της ηλεκτρομαγνη-
τικής ενέργειας που παράγεται
από το σώμα μας και λαμβάνει
τη μέγιστη ενεργειακή ροή.
Το βραχιόλι Bios Balance απο-
τελείται από 100% φιλική προς
το περιβάλλον σιλικόνη με την
τεχνολογία αντι-σκόνης. Κυκλοφο-
ρούν σε διάφορα μεγέθη και χρώμα-
τα.
Η Bios Balance είναι ο καθημερινός σύμμαχός μας ενάντια στην
πίεση, την πίεση και τις ασθένειες. Με βάση τη φιλοσοφία της
ανατολικής ιατρικής, η τεχνολογία της Bios Balance λαμβάνει
τη μέγιστη απόδοση του σώματος με το να αυξήσει τη δύναμη,
την ευελιξία και τη σταθερότητά της 24 ώρες την ημέρα.
Ένα ανθρώπινο σώμα είναι όπως μια μπαταρία που παράγει
την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Η βέλτιστη λειτουργία αυτού
του συστήματος παραγωγής εξαρτάται από την ισορροπία της
ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, η οποία αντιστοιχεί στην απο-
δοτικές ανταλλαγή και την ισορροπία των θετικών και αρνη-
τικών ιόντων (ηλεκτρικές δαπάνες). Η ιδανική ανθρώπινη συ-

χνότητα SRF (αντηχώντας συχνότητα Schumann) είναι περί-
που 7, 8 hertz και η συντήρησή της γύρω από αυτό το επίπεδο
είναι ζωτικής σημασίας σπουδαιότητας για την υγεία μας.
Δυστυχώς καθημερινά «οι εχθροί» όπως η πίεση, οι τραυματι-
σμοί και οι ασθένειες αλλά και οι εξωτερικοί παράγοντες όπως
τις ηλεκτρικές ενέργειες που παράγονται με τηλέφωνα και υπο-
λογιστές κυττάρων επεμβαίνουν και ενοχλούν ολόκληρη τη
διαδικασία με την επιρροή του επιπέδου SRF.

Πώς μπορεί ένα μοντέρνο εξάρτημα χεριών να βοη-
θήσει την καθημερινή απόδοση του σώ-

ματός μας και την υγεία μας γε-
νικά; 

Το ολόγραμμα που συνδέ-
εται στο βραχιόλι είναι εν
αρμονία με μια ηλεκτρική
συχνότητα. Όταν έρχεται
σε επαφή με το σώμα μας,
αποκρίνεται σύμφωνα με

το βιολογικό σύστημά μας,
«καθαρίζει» όλα τα περάσματα

από τις παρεμβάσεις και διατηρεί τη
μέγιστη ενεργειακή ροή. Κατά συνέπεια η

ανταλλαγή των θετικών και αρνητικών εισπράξεων ιόντων τα-
κτικά και του SRF αποκαθίσταται στο επιθυμητό επίπεδο.
Τα οφέλη είναι ξεκάθαρα:  
l Γρηγορότερη λειτουργία εγκεφάλου 
l Καλύτερη αντίδραση λήψης μυών του σώματος 
l Πιο αποδοτική λήψη και αποκατάσταση του οξυγόνου που
βελτιστοποιεί τη δύναμη 
l Βελτίωση της ισορροπίας 
l Αποδοτικότερη αποκατάσταση του σώματος από τους τραυ-
ματισμούς  

Ξεχωριστή προσφορά
για τα μέλη μας!

l Όσα μέλη του ΠΑ.Σ.Π. επιθυμούν να αποκτήσουν το
βραχιόλι Bios Balance μπορούν να επικοινωνούν με τα
γραφεία του Συνδέσμου στα τηλέφωνα 22 466508/09. 
l Pancyprian Footballers Association has advanced in
collaboration with company BIOS BALANCE for

concession of bracelets Bios Balance in the special rate
of 30 Euros instead of 40-45 Euros, only for the
members of PA.S.P.  All members they wish to buy the
bracelet Bios Balance they can communicate with PA.S.P
offices in telephones 22 466508/09.

Πώς μπορείτε να τα αποκτήσετε
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ UEFA

Εξαφάνιση του ΑΠΟΠ/Κινύρα από τα πρωτα-
θλήματα της ΚΟΠ. Αφαιρέσεις βαθμών από Πά-
φο, Ολυμπιακό και Ατρόμητο. Απόφαση του δ.σ
του Διγενή για λουκέτο του σωματείου. «Συγ-
χαρητήρια» σ΄ όλους όσοι έφεραν το ποδό-
σφαιρο μας σ΄ αυτή την κατάσταση. Στους διά-
φορους παράγοντες κατά κύριο λόγο (που ήρ-
θαν και αφήσαν αποκαΐδια), αλλά τα «εύσημα»
πρέπει να δοθούν και στην Ομοσπονδία που δεν
μερίμνησε και δεν ασκούσε ελέγχους στα οικο-
νομικά των ομάδων όλα αυτά τα χρόνια. «Συγ-
χαρητήρια» και σ’ όλους αυτούς που με διάφο-
ρα τραπεζώματα και δεξιώσεις επιδίωκαν εύ-
νοια τους από σημαντικά πρόσωπα του ποδο-
σφαίρου μας. Πρόσωπα που εμπλέκονται σ΄
όλους τους τομείς του ποδοσφαίρου μας. «Συγ-
χαρητήρια» που με τις μεθόδους τους ήθελαν

να στρέψουν τα φώτα πάνω τους για να πανη-
γυρίσουν μια διάκριση και δεν σκέφτηκαν πως
όταν αποχωρήσουν θα αφήσουν ένα χάος πίσω
τους. Και πάλι «συγχαρητήρια».
Δυστυχώς, δεν πέσαμε από τα σύννεφα που το
ένα καράβι βουλιάζει μετά το άλλο. Το κράτος
και η ΚΟΠ, ως διοργανώτρια αρχή, δεν προστά-
τευσαν με οποιοδήποτε τρόπο το ποδόσφαιρο
μας και να υποχρεώνουν τις ομάδες σε νοικο-
κύρεμα. Να καταστούν με λίγα λόγια υγιείς.
Οι προϋπολογισμοί των σωματείων ήταν φως
φανάρι ότι δεν συμβάδιζαν με το εκτόπισμα
τους και απλά τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ ήρθαν
να επιβεβαιώσουν ένα... χάος. Τόσα χρόνια κα-
μία ομάδα δεν τιμωρήθηκε για την αφερεγ-
γυότητα της. Η Ομοσπονδία έβαλε το χεράκι
της για να φτάσουμε στη σημερινή κατάστα-

ση. Δεν προστάτευσε τα σωματεία. Αντίθετα,
τους χάιδευε τα αυτιά. Έπρεπε να έρθουν τα
κριτήρια για να ξεσκεπαστούν τα προβλήμα-
τα, τα οποία υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρό-
νια, αλλά τα αγνοούσαμε. Δυστυχώς (και είναι
με λύπη που το λέμε) όσα έγιναν μέχρι τώρα
είναι μόνο η αρχή. Τα χρέη των ομάδων είναι
πολλά και θα έρθουν ακόμη πιο βαριές τιμω-
ρίες, που ούτε καν τις υποψιαζόμαστε. Δυστυ-
χώς και πάλι, αλλά τα σωματεία μας όπως
έστρωσαν θα κοιμηθούν. Και το χειρότερο είναι
ότι συνεχίζουν να μην κάνουν ισοσκελισμένους
προϋπολογισμούς. Δηλαδή ούτε τώρα έμαθαν
από τα λάθη τους. Αλήθεια πως θα τα βγάλουν
πέρα οι ομάδες μας όταν τα χρέη τους φτάνουν
στα 60 εκατομμύρια ευρώ και τα έσοδά είναι
25 με 30 εκατομμύρια ευρώ;

Δυστυχώς είναι
μόνο η αρχή
Δυστυχώς είναι
μόνο η αρχή
Δυστυχώς είναι
μόνο η αρχή
Δυστυχώς είναι
μόνο η αρχή
Δυστυχώς είναι
μόνο η αρχή
Δυστυχώς είναι
μόνο η αρχή
Δυστυχώς είναι
μόνο η αρχή
Δυστυχώς είναι
μόνο η αρχή
Δυστυχώς είναι
μόνο η αρχή
Δυστυχώς είναι
μόνο η αρχή
Δυστυχώς είναι
μόνο η αρχή
Δυστυχώς είναι
μόνο η αρχή

Με αφορμή τη χρεοκοπία των σωματείων, θυμηθήκαμε κάποια άρ-
θρα του τέως προέδρου του 'Άρη, Γιώργου Οικονομίδη. Ενός αν-
θρώπου που από το 1995-96 (τότε διατελούσε ταμίας της ομάδας) τό-
νιζε επανειλημμένα τα κενά που παρατηρούνται στα ταμεία των ομά-
δων από τα πολλά έξοδα και τα πενιχρά έσοδα. Όντας άνθρωπος
που γνωρίζει επί οικονομικών θεμάτων (λογιστής - ελεγκτής στο
επάγγελμα), αλλά και άτομο που αγαπούσε πραγματικά το άθλημα,
προσπαθούσε να προειδοποιήσει για τα κακά που θα έρθουν. Τα
άρθρα του στην «Αρειανή Ηχώ» πριν 15 τόσα χρόνια επιβεβαιώνουν
του λόγου το αληθές. Κάποιοι, όμως, και δη παράγοντες μεγάλων
ομάδων, όχι μόνο έκλειναν τα αφτιά τους, αλλά τα σχόλιά τους δια-
τυπώνονταν με ειρωνικό ύφος. «Είναι προβλήματα του Άρη αυτά,
όχι δικά μας», συνέχιζαν.

Μόνο που ο Γιώργος Οικονομίδης όταν αποχώρησε από τον 'Άρη δεν
άφησε... κανένα υπόλοιπο στο λογαριασμό. Στα πολλά του άρθρα
τότε, τόνιζε, επίσης την αναγκαιότητα η Κυπριακή Ομοσπονδία Πο-
δοσφαίρου να αρχίσει να ελέγχει τα σωματεία. Κι αυτό γιατί η κακο-
διαχείριση που κάνουν θα τα καταστρέψει.
Ο Γιώργος Οικονομίδης, όπως και κανείς άλλος βεβαίως, δεν μπο-
ρούσε να προβλέψει ότι κάποια μέρα η ΟΥΕΦΑ θα ασκεί έλεγχο στα
σωματεία και θα τα τιμωρεί σε περίπτωση που υπάρχουν χρέη. Το
θέμα ήταν πότε θα σκάσει αυτή η φούσκα. Γιατί και κριτήρια της
ΟΥΕΦΑ να μην υπήρχαν, το πρόβλημα κάθε χρόνο θα μετατίθετο.
Όπως εύστοχα διερωτόταν στα άρθρα του πριν από τόσα χρόνια ο
κ. Οικονομίδης, «πρέπει να έρθει εκείνη μέρα που θα καθίσουμε επί
των ερειπίων για να δούμε πού πάμε;». 

Τα έλεγε 
ο κ. Οικονομίδης, 
ποιος τον άκουγε;

Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΛΛΟ
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΗ   ΛΟΪΖΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η σοφία των  αριθμών!
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα για το
κυπριακό ποδόσφαιρο παρουσίασε την πε-
ρασμένη Δευτέρα σε συνεργασία με τον
ΠΑΣΠ ο φοιτητής οικονομικών Λοΐζος Χρυ-
σοστόμου. Ο τελευταίος, στην πτυχιακή του
εργασία, αποφάσισε να εξετάσει κατά πό-
σον οι μισθοί επηρεάζουν τα λεπτά συμμε-
τοχής. Και κτύπησε διάνα, καθώς όχι μόνο η
έρευνά του χαρακτηρίζεται αξιόπιστη, αλλά
και τα πορίσματά της μπορούν να βοηθή-
σουν τους κυπριακούς συλλόγους.
Το μοναδικό δυσάρεστο ήταν το περιορι-
σμένο ενδιαφέρον από τους άμεσα εμπλε-
κόμενους. Εκεί που θα περίμενε κάποιος να
επιδείξουν ενδιαφέρον για τα πορίσματα της
έρευνας οι περισσότερες κυπριακές ομάδες
αλλά και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδο-
σφαίρου, μόνο η ΑΕΚ Λάρνακας προσέγγι-
σε τον νεαρό φοιτητή!
Παραθέτουμε κάποια ενδιαφέροντα σημεία
που προκύπτουν από την έρευνά του:
l Κυπριακό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου
Α' Κατηγορίας:
Από τι εξαρτώνται οι μισθοί των ποδοσφαι-
ριστών και κατά πόσον οι μισθοί "επηρεά-
ζουν" τα λεπτά συμμετοχής.
Δείγμα: διαστρωματικό με δεδομένα από
258 ποδοσφαιριστές (10 από τις 14 ομάδες A'
Κατηγορίας, σχεδόν το 67% του συνόλου
των ποδοσφαιριστών)
l Η θέση ενός ποδοσφαιριστή δείχνει να μην
επηρεάζει το μισθό (!)
l Κάθε επιπλέον έτος ηλικίας ανεβάζει το μι-
σθό του ποδοσφαιριστή μέχρι την ηλικία των
30 και μισό περίπου, που αρχίζει να πέφτει με
μικρότερο ρυθμό όμως σε σύγκριση με την
άνοδο.
l 1% αύξηση στο μέσο εισόδημα της χώρας
διαμονής ενός ποδοσφαιριστή οδηγεί σε μία
αύξηση του μισθού του 0,17%.
l Οι πρώην και οι εν ενεργεία διεθνείς πο-
δοσφαιριστές εξασφαλίζουν μισθό που εί-
ναι 31% υψηλότερος από εκείνους οι οποίοι
δεν υπήρξαν ποτέ διεθνείς.
l Οι κοινοτικοί ποδοσφαιριστές αμείβονται
38% περισσότερο από τους Κύπριους, οι ξέ-
νοι αμείβονται 36% περισσότερο από τους
Κύπριους. ΓΙΑΤΙ; Tα περσινά λεπτά συμμετο-
χής είναι στατιστικά σημαντικά με θετική επί-
δραση πάνω στο μισθό. Κάθε επιπλέον περ-
σινό 90λεπτό επιφέρει 2,7% αύξηση μισθού.
l Όταν προσθέτουμε τα περσινά λεπτά συμ-
μετοχής σταματά να είναι στατιστικά σημα-

ντική η μισθολογική διαφορά ανάμεσα σε ξέ-
νους/κοινοτικούς και Κύπριους.
l Άρα μπορούμε να πούμε ότι η διαφορά που βρί-
σκαμε ανάμεσα σε ξένους/κοινοτικούς και Κύπρι-
ους οφείλετε στο γεγονός ότι οι Κύπριοι έχουν λι-
γότερα λεπτά συμμετοχής την προηγούμενη πε-
ρίοδο.
l Μια αύξηση της αξίας (κοστολόγησης) του πο-
δοσφαιριστή κατά 1% επιφέρει περίπου 0,4% αύ-
ξηση του μισθού.
Γιατί οι θέσεις δεν επηρεάζουν το μισθό στην

Κύπρο;
l Βλέπουμε μια στροφή από τις ομάδες μας στο να
επενδύουν αρκετό μέρος του μπάτζετ τους και σε
αμυντικογενείς ποδοσφαιριστές σε σύγκριση με πα-
λαιότερα χρόνια, όπου οι επιθετικογενείς ποδο-
σφαιριστές αμείβονταν περισσότερο.
l Οι μικρές και μεσαίες ομάδες θέλουν να αμυν-
θούν έναντι των μεγάλων.
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Η σοφία των  αριθμών!
l Οι μεγάλες ομάδες γίνονται κι αυτές μι-
κρές στην Ευρώπη, άρα θέλουν κι αυτές κα-
λή άμυνα.
l Λόγω της αύξησης της επένδυσης σε αμυ-
ντικογενείς ποδοσφαιριστές είχαμε μειωμέ-
νο αριθμό γκολ στο πρωτάθλημά μας, αφού
οι αμυντικές λειτουργίες των ομάδων μας
χρόνο με το χρόνο γίνονται καλύτερες.
l Οι ομάδες ΑΕΛ, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Ομό-
νοια και ΑΕΚ είχαν καλύτερη άμυνα σχεδόν
από όλες τις ομάδες των μεγάλων Ευρωπαϊ-
κών πρωταθλημάτων.
l Για υψηλότερα αμειβόμενους ποδοσφαι-
ριστές είχαμε περισσότερα λεπτά συμμετο-
χής στις πρώτες 5 αγωνιστικές.
l Στο σύνολο του πρωταθλήματος η επί-

δραση μειώθηκε κατά 42%. Κάποιοι χαμη-
λόμισθοι (Κύπριοι, νεαροί, μη διεθνείς, με λί-
γα περσινά λεπτά συμμετοχής) φέτος βοή-

θησαν περισσότερο τις ομάδες τους από όσο
αμείβονταν.
l Ο μισθός των ποδοσφαιριστών μπορεί να
επηρεάζει τα λεπτά συμμετοχής τους στην
αρχή του πρωταθλήματος.
l Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να
γινόταν μια έρευνα για τις επόμενες δύο πε-
ριόδους ώστε να δούμε αν αυτοί οι χαμη-
λόμισθοι οι οποίοι φέτος έγραψαν αρκετά
λεπτά συμμετοχής επαληθεύσουν τα ευρή-
ματα και αποκτήσουν υψηλότερο μισθό την
επόμενη περίοδο σε μεγαλύτερες ομάδες.
Κι αν θα συνεχίσουν να αυξάνουν τα λεπτά
συμμετοχής τους στις νέες τους ομάδες ή αν
θα μειωθούν και πάλι δημιουργώντας έτσι
έναν φαύλο κύκλο για μια συγκεκριμένη ομά-
δα ποδοσφαιριστών.

* Ο Λοΐζος Χρυσοστόμου φοιτητής τμήμα-
τος Οικονομικών Πανεπιστημίου Κύπρου 
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Πλήρως επιτυχημένα τα εγκαίνια της έκθεσης του ΠΑΣΠ με
την παρουσίαση ιστορικών φανελών ποδοσφαιριστών πα-
γκοσμίου φήμης, όπως του Πελέ, του Μαραντόνα, του Μέσι, του
Πλατινί και άλλων Κυπρίων ποδοσφαιριστών και έκθεση τρο-
παίων και ιστορικών ποδοσφαιρικών κειμηλίων που διοργα-
νώθηκε στo My Mall Λεμεσού και Mall of Cyprus στην Λευκω-
σία, μέσα στα πλαίσια των εορτασμών για τα 25χρονα του Σύν-
δεσμου. H έκθεση διήρκεσε σε κάθε πόλη μία εβδομάδα με
τους επισκέπτες να θαυμάζουν από κοντά τους... Θρύλους του
παγκόσμιου ποδοσφαίρου και να συγχαίρουν τον ΠΑΣΠ που
κατάφερε και έφερε στην Κύπρο τα μοναδικά εκθέματα. Όπως
οι αυθεντικές φανέλες του Πελέ του 1970 από το Παγκόσμιο Κύ-
πελλο στο Μεξικό, του Μαραντόνα το 1986 στο Μεξικό, του
Μέσι της Μπαρτσελόνα το 2011, του Πλατινί στην Αργεντινή
το 1978, παπούτσι και μπάλα του Πλατινί του 1984. Επίσης πα-
ρουσιάστηκε το αυθεντικό χρυσό παπούτσι που κέρδισε ο Σω-
τήρης Καϊάφας ως πρώτος σκόρερ Ευρώπης μαζί με την αυ-
θεντική φανέλα το 1976, η φανέλα του Χαραλαμπίδη του
ΑΠΟΕΛ στον αγώνα με τη Ρεάλ το 2012, η φανέλα του ποδο-
σφαιρικού φαινομένου Ρονάλτο από τον αγώνα ΑΕΚ Λάρνακας
με την Μπαρτσελόνα, η φανέλα του Γιαγκουδάκη του Απόλ-
λωνα του 1992, η φανέλα της ΑΕΛ του 1968 και άλλες ιστορι-
κές φανέλες, κύπελλα, μπάλες και κειμήλια. Κατά τη διάρκεια
των εγκαινίων βρίσκονταν στο χώρο γνωστοί Κύπριοι ποδο-
σφαιριστές, οι οποίοι υπέγραφαν αυτόγραφα, ενώ πραγμα-
τοποιούνταν ποδοσφαιρικοί αγώνες μέσω βίντεο όπου οι νι-
κητές κέρδιζαν δώρα! 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΠΑΣΠ ΣΤΑ    ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 25ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ

Οι... Θρύλοι στα   Mall
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Σε μια λαμπρή εκδήλωση που πραγματοποιή-
θηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο της Λεμεσού, ο
Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών γιόρ-
τασε τα 25 χρόνια ζωής του.
25 χρόνια προσφοράς στα ιδανικά του Κύπριου
παίκτη και όχι μόνο. 25 χρόνια αγώνων για την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παικτών. Υψη-
λή προσκεκλημένοι παρέστησαν στα γενέθλια του
ΠΑΣΠ την Τριτη 18 Σεπτεμβρίου, εκδήλωση με την
οποία έπεσε η αυλαία των εορτασμών του Συνδέ-
σμου. Εξέχουσες προσωπικότητες του ποδοσφαί-
ρου μας και όχι μόνο τίμησαν με την παρουσία
τους το Gala Dinner του Συνδέσμου. Προσωπικό-
τητες, όπως ο γενικός γραμματέας της FIFPro Θίο
Φαν Σαγκέλεν, ο προϊστάμενος της UNI Clobal
Union Γουόλτερ Πάλμερ (Παγκόσμια Ένωση  Αθλη-
τών), στην οποία υπάρχουν 20 εκατομμύρια μέ-
λη, από 900 συνδικαλιστικές οργανώσεις 150 χω-
ρών! Παρών ήταν και ο Τζεφ Ράιμοντ, γενικός γραμ-
ματέας της EU Athletes, η οποία ιδρύθηκε το 2007.
Η Ομοσπονδία που έχει συνδικαλιστικό χαρακτή-
ρα αντιπροσωπεύει 35 οργανώσεις και 25.000 μέ-
λη. Δίνει ιδιαίτερη σημασία στην καταπολέμηση
του ντόπινγκ, των σικέ παιχνιδιών και ενημέρωση
σχετικά με τους κινδύνους των αθλητικών στοι-
χημάτων. Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή της
βράβευσης του διευθυντή δημοσίων σχέσεων της
Carlsberg Ανδρέα Σμυρίλλη, ο οποίος εδώ και πά-
ρα πολλά χρόνια προσφέρει μέσω της εταιρίας
του στήριξη στο ποδόσφαιρο μας και ειδικότερα
στον Κύπριο παίκτη.
Δικαιολογημένος απών από την εκδήλωση ο αντι-
πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ Μάριος Λευκαρίτης, ο οποί-
ος τελευταία στιγμή, λόγω κωλύματος δεν μπόρε-
σε να παρευρεθεί.
Στην ομιλία του ο κ. Σαγκέλεν εξήρε τη μεγάλη επι-
τυχία του ΠΑΣΠ και την πολύ καλή δουλειά που γί-
νεται από τον πρόεδρο του Σπύρο Νεοφυτίδη, το-
νίζοντας πως η FIFPro θα στέκεται πάντα στο πλευ-
ρών των παικτών.
Οι Σαγκέλεν και Πάλμερ εξήραν το έργο του ΠΑΣΠ
και την άψογη συνεργασία του με τους συνδέσμους
που αντιπροσωπεύουν και υποσχέθηκαν κάθε δυ-

νατή βοήθεια στα διάφορα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι Κύπριοι αθλητές. Την εκδήλωση τί-
μησαν και άλλοι με την παρουσία τους. Όπως ο γε-
νικός διευθυντής του ΚΟΑ, Κώστας Παπακώστας,
ο οποίος στάθηκε στη συνεργασία όλων για την

αντιμετώπιση των προβλημάτων του Κύπριου παί-
κτη. Από την πλευρά του ο Βουλευτής Ανδρέας Μι-
χαηλίδης, κάλεσε την ΚΟΠ να ενσκήψει στα προ-
βλήματα του Κύπριου παίκτη, που χάνει τη θέση
του στις ομάδες λόγω της ξενομανίας.

Ο ΠΑΣΠ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΛΑΜΠΡΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΞΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ

25 χρόνια ζωής και   προσφοράς!

«Περνούμε τις πιο δύσκολες στιγμές»
O πρόεδρος του ΠΑΣΠ Σπύρος Νεοφυτίδης αναφέρθηκε στο χρονικό ίδρυσης του Συνδέσμου το 1987,
που είχε ως στόχο να αποκτήσουν οι ποδοσφαιριστές φωνή.
«Ο ΠΑΣΠ», είπε ο κ. Νεοφυτίδης, «έχει στηρίξει και στηρίζει τα μέλη του ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγ-
μές και θεωρούμε ότι διαδραματίζει ένα πολύ σοβαρό ρόλο στην ιστορία του Κυπριακού ποδο-
σφαίρου. Περνούμε ίσως τις πιο δύσκολες στιγμές ως Κύπριοι ποδοσφαιριστές, με τον αριθμό των
Κύπριων ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στις ομάδες μας να είναι στα χαμηλότερα ποσοστά στην
ιστορία του αθλήματος». Και τόνισε με σημασία: «Είναι εθνική υπόθεση όλων των εμπλεκομένων
και ιδιαίτερα της ομοσπονδίας η διασφάλιση της επιβίωσης τόσο των σωματείων αλλά και των εθνι-
κών ομάδων κι αυτό θα επιτευχθεί μόνο με το νοικοκύρεμα των πρωταθλημάτων και την οικονομι-
κή εξυγίανση των σωματείων. Για να επιτύχουμε, όμως, χρειάζεται συντονισμός, συνεργασία και ορ-
γάνωση από όλους τους εμπλεκομένους στο χώρο του ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα από την ΚΟΠ». Ο
Σπύρος Νεοφυτίδης προέτρεψε τα σωματεία μας να μελετήσουν και να κατανοήσουν το μνημόνιο
που υπογράφτηκε στις 19 Απριλίου 2012 στις Βρυξέλλες ανάμεσα σε ΟΥΕΦΑ, FIFPro και Ε.Ε. το οποίο
προνοεί για την επιλύσει των προβλημάτων μας και επιβάλλει σε όλες τις ομοσπονδίες μέλη της
ΦΙΦΑ να εναρμονιστούν με τους κανονισμούς του σε σύντομο χρονικό διάστημα.
«Ο ΠΑΣΠ υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των μελών του αλλά και για την
ανάπτυξη του κυπριακού ποδοσφαίρου», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΠ.
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ΟΙ ΤΙΜΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΣΠ
1. Μάριος Λευκαρίτης (Αντιπρόεδρος UEFA
& Μέλος Ε.Ε. FIFA) – Εκ μέρους του παρέλαβε
το βραβείο ο κύριος Νίκος Νικολάου Β’ Αντι-
πρόεδρος της ΚΟΠ
2. Ουράνιος Ιωαννίδης (Πρόεδρος ΚΟΕ) – Εκ
μέρους του παρέλαβε το βραβείο ο κύριος
Γιάννης Χατζηαράπης
3. Κώστας Παπακώστας (Γενικός Διευθυντής
ΚΟΑ)
4. Ανδρέας Μιχαηλίδης (Βουλευτής)
5. Γιαννάκης Γιαγκουδάκης (1ος Πρόεδρος
ΠΑΣΠ)
6. Ανδρέας Σμυρίλλης (Διευθυντής Δημο-
σίων Σχέσεων Carlsberg)
7. Λουκής Παπαφιλίππου (Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΝΤ1) – Εκ μέρους του παρέλαβε το βραβείο
ο κύριος Παύλος Καδής από ΑΝΤ1
8. CYTAVISION – Το βραβείο παρέλαβε ο κύ-
ριος Γιώργος Μαλικκίδης, Περιφερειακός Δι-
ευθυντής CYTA Λεμεσού
9. ΟΠΑΠ – Το βραβείο παρέλαβε ο κύριος Μι-
χάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής ΟΠΑΠ
10. ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – Το βραβείο παρέλα-
βε ο κ. Χρίστος Τρίχας
11. PATHIN – Το βραβείο παρέλαβε ο κύριος
Γιώργος Αθηνής
12. UNIFRAME – Το βραβείο παρέλαβε ο κύ-
ριος Σταύρος Σταύρου
13. T&A CYVIEW DEVELOPERS – Το βραβείο
παρέλαβε η κυρία Θέα Νικολάου
14. Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης (Κορυ-
φαίος Κύπριος Ποδοσφαιριστής 2011-2012)
15. Μάριος Νικολάου (Κορυφαίος Κύπριος
Ποδοσφαιριστής 2011-2012)
16. Ματίας Ντεγκρά (Κορυφαίος Ξένος Πο-
δοσφαιριστής 2011-2012)
17. FIFPro (Παγκόσμια Ομοσπονδία Επαγ-
γελματιών Ποδοσφαιριστών) – Το βραβείο πα-
ρέλαβε ο Γενικός Γραμματέας της FIFPro Mr.
Theo van Saggelen.
l Οι Μάριος Νικολάου και Κωνσταντίνος
Χαραλαμπίδης ισοψήφησαν στους ψήφους
που έδωσαν οι φίλαθλοι.

Το πρώτο Δ.Σ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Σπύ-
ρος Νεοφυτίδης το πρώτο διοικητικό συμ-
βούλιο του ΠΑΣΠ απάρτιζαν οι Γιαννάκης
Γιαγκουδάκης πρόεδρος, Φλώρος Νικο-
λάου αντιπρόεδρος, Γιώργος Λεμέσιος γε-
νικός γραμματέας, Κ. Πέτσας ταμίας και μέ-
λη Γιάννος Ιωάννου, Μ. Τσίγκη, Χ. Κων-
σταντίνου και Θ. Κονιώτης. Οι ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές υπηρέτησαν στη συνέ-
χεια ως πρόεδροι των διοικητικών συμ-
βουλίων που ακολούθησαν: 
l Πάμπος Πίττας 1991-1993
l Γ. Κωνσταντίνου 1993-1995
l Πάμπης Ανδρέου 1995-2002
l Κώστας Μαλέκος 2002-2007

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
l Η 28η  Μαρτίου 1995 όπου ο ΠΑΣΠ εγγράφηκε επίσημα ως σωματείο.
l Η 20η Σεπτεμβρίου 2005 όπου ανακοινώθηκε επίσημα η ένταξη του ΠΑΣΠ στην οικογένεια της
FIFPro (Παγκόσμια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών).
l Η 1η Ιουλίου 2008 όπου ο ΠΑΣΠ συμμετέχει στην έναρξη του κοινωνικού διαλόγου ανάμεσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, την UEFA και FIFPro.
l Η 9η Απριλίου 2009 όπου ο ΠΑΣΠ διοργανώνει για πρώτη φορά στην ιστορία του το Πανευ-
ρωπαϊκό Κογκρέσο της FIFPro στην Λεμεσό.
l Η 19η Απριλίου 2012 όπου ο ΠΑΣΠ είναι παρών στις Βρυξέλλες και στην υπογραφή του Μνημονίου
Συνεργασίας για το ενιαίο συμβόλαιο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την UEFA και FIFPro. 

25 χρόνια ζωής και   προσφοράς!
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Διάφορα θέματα που απασχολούν τον ΠΑΣΠ τέ-
θηκαν ενώπιον της ΚΟΠ σε πρόσφατη συνά-
ντηση των δύο πλευρών στα γραφεία της ομο-
σπονδίας. Η συνάντηση ήταν άκρως εποικοδο-
μητική και το κλίμα που επικράτησε πολύ καλό,
με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας να δείχνει θε-
τικός στις προτάσεις του συνδέσμου. Εκ μέρους
της ΚΟΠ, πέρα από τον κ. Κουτσοκούμνη, πα-
ρόντες ήταν και οι Νικ Νικολάου και Ανθούλης
Μυλωνάς, ενώ τον ΠΑΣΠ εκπροσώπησαν ο πρό-
εδρός του Σπύρος Νεοφυτίδης και ο εκ των νο-
μικών του συμβούλων Λούης Χατζηδημητρίου.

Η ΚΟΠ έδειξε να συναινεί στην υιοθέτηση του
μνημονίου που υπογράφτηκε ανάμεσα στη
FIFPro, την ΟΥΕΦΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση
και περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα και το ενι-
αίο συμβόλαιο. Επίσης, δύο αιτήματα του συν-
δέσμου φαίνεται να βρίσκουν ανταπόκριση από
την ΚΟΠ. Διαφάνηκε ότι μπορεί να χαραχθεί ένα
σχέδιο στο μέλλον για το ασφαλιστικό των παι-
κτών, ενώ ο πρόεδρος της ομοσπονδίας καθη-
σύχασε τον ΠΑΣΠ ότι στο παρόν στάδιο δεν θα
γίνουν άλλες κυπριοποιήσεις για την Εθνική
ομάδα. Αντικείμενο διαλόγου ήταν και τα κρι-

τήρια της ΟΥΕΦΑ και συγκεκριμένα τα χρήμα-
τα που καταβάλλουν τα σωματεία στην ΚΟΠ και
αφορούν οφειλές τους σε παίκτες (προϋπόθεση
για να περάσουν τα κριτήρια), ωστόσο, λέχθη-
κε από μεριάς ομοσπονδίας πως για να αποδε-
σμευτούν επιβάλλεται να εκδοθούν αποφάσεις
από τη ΦΙΦΑ ή την Επιτροπή Επίλυσης Διαφο-
ρών. Αποφασίστηκε, επίσης, να δημιουργηθούν
κοινές επιτροπές που να επιλαμβάνονται δια-
φόρων θεμάτων ούτως ώστε να υπάρχει καλύ-
τερος συντονισμός και συνεργασία των δύο
πλευρών.

Διάφορα σημαντικά θέματα τέ-
θηκαν ενώπιων της Ομοσπονδίας
από τον ΠΑΣΠ (φώτο αρχείου).

ΑΚΡΩΣ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΠ

Θετική στα 
αιτήματά μας!
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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Έγινε πλέον
θεσμός!
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Έγινε πλέον
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Η επιτυχία του 3ου Τουρνουά PASP
Beach Soccer ήταν εγγυημένη, βάσει
της πρόσφατης προϊστορίας της διορ-
γάνωσης. Η είδηση στην προκειμένη
περίπτωση είναι ότι η επιτυχία του
αθλητικού αυτού γεγονότος ξεπέρασε
τις προσδοκίες!
Το 3ο τουρνουά ποδοσφαίρου στην
άμμο που πραγματοποιήθηκε το σαβ-
βατοκύριακο 26 και 27 Μαΐου 2012
και διοργάνωσε ο ΠΑ.Σ.Π. στην Κοινο-
τική Παραλία Παρεκκλησιάς στην Λε-
μεσό, σημαδεύτηκε από την παρουσία
μεγάλων ονομάτων του χώρου, κάτι
που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει
μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, ο
οποίος έμεινε απόλυτα ικανοποιημέ-
νος από την εκδήλωση.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
➜Η πρώτη μέρα του Τουρνουά, το Σάββατο, ήταν αφιερωμένη στις 12 ομάδες
από τις Ακαδημίες που συμμετείχαν και ξεκίνησε με τους μικρούς μας ποδο-
σφαιριστές. Οι Ακαδημίες που συμμετείχαν στο Τουρνουά ήταν οι Ε.Ν.
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ομάδα 1), CALCIOMANIA, Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Ομάδα 1), ALSOS ARENA ATHLESIS, Ε.Ν. ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Ομάδα 2), CHAMPIONS,
MILENKO SPOLJIARIC, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ομάδα 2), ΜΑΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ και η 1619. Αφού πρώτα πέρασαν από τους nock-out αγώνες και
από τους προημιτελικούς, πέρασαν στους 4 οι ομάδες από τις Ακαδημίες
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ομάδα 1), ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, CALCIOMANIA
και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ομάδα 2), από τις οποίες προκρίθηκαν για τον Μι-
κρό Τελικό της Κυριακής οι ομάδες ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ομάδα 1) Vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ομάδα 2) & για τον Μεγάλο Τελικό οι ομάδες των Ακα-
δημιών ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Vs CALCIOMANIA. Τελική κατάταξη και Νικη-
τής από τις ομάδες των ακαδημιών η Ακαδημία Μάριος Χριστοδούλου, 2η η
CALCIOMANIA, 3η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ομάδα 1) και 4η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ομάδα 2). Στις 4 πρώτες ακαδημίες δόθηκαν Κύπελλα καθώς σε όλα
τα παιδιά που συμμετείχαν δόθηκαν μετάλλια και διπλώματα για την συμμετο-
χή τους στο Τουρνουά.
➜ Η δεύτερη ημέρα του Τουρνουά, η Κυριακή, ήταν αφιερωμένη στους παλαί-
μαχους ποδοσφαιριστές μας που συμμετείχαν με τις ομάδες με τα ονόματα των
χορηγών και υποστηρικτών της διοργάνωσης. Οι ομάδες ήταν η CYTAVISION, η
ΟΠΑΠ Κύπρου, η T&A CYVIEW Developers, τα γυαλιά ηλίου CARRERA, η ΛΑΪΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ, η διαφημιστική INTELLIAD, το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
και τα κάρβουνα ΠΥΡΣΟΣ. Αφού πρώτα πέρασαν από τους nock-out αγώνες οι
ομάδες CYTAVISION, INTELLIAD, ΟΠΑΠ Κύπρου και CARRERA, προκρίθηκαν στην
φάση των «4». Στους μεταξύ τους αγώνες κερδισμένες ήταν οι ομάδες της
CYTAVISION και της ΟΠΑΠ Κύπρου, οι οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπες στον τελι-
κό. Η μέρα τελείωσε με κερδισμένη την ομάδα της ΟΠΑΠ Κύπρου με σκορ 2-3.
Τελική κατάταξη: 1η ΟΠΑΠ Κύπρου, 2η CYTAVISION, 3η INTELLIAD και 4η
CARRERA.
Στον μικρό τελικό αντιμέτωπες ήταν οι ομάδες της CARRERA (Ανδρέας Τιμοθέ-
ου (Τ), Κάκος Κυριάκου, Μάριος Χριστοδούλου, Παύλος Σάββα, Πέτρος Πέτρου,
Daniel Kinteros, Κώστας Μαλέκκος, Τότης Σταυρινού) και η INTELLIAD (Νίκος
Κωνσταντινίδης (Τ), Ανδρέας Στεφάνου, Στέλιος Σοφοκλέους, Κούλλης Ιγνατίου,
Δημήτρης Ιωάννου, Γιάννος Παχταλιάς, Fantzio Buis, Βενιζέλος Τζιαμπάζης). Ο
αγώνας ήταν συγκλονιστικός με την ομάδα της INTELLIAD να κερδίζει στο τέλος
με 4-5.
Στον Μεγάλο τελικό η ομάδα της ΟΠΑΠ Κύπρου (Αλέξανδρος Αλεξάνδρου (Τ), Φί-
λιππος Φιλίππου, Μάριος Νεοφύτου, Μάριος τσίγκης, Τέλης Τσίγκης, Άκης Απο-
στόλου, Δημήτρης Δημητρίου, Αντώνης Νικολάου, Γιώργος Πεγκλής) κέρδισε
την ομάδα της CYTAVISION (Νίκος Παναγιώτου (Τ), Άντρος Παναγιώτου, Ιωσήφ
Περατικός, Άγγελος Μισός, Λάμπρος Λάμπρου, Robert Stachura, Γιαννάκης Πο-
ντικός, Ανδρέας Κάτζιης) σε ένα συγκλονιστικό αγώνα με 3-2.
➜Πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Μάριος Νεοφύτου, καλύτερος
τερματοφύλακας ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου και πολυτιμότερος παίκτης (MVP)
μετά από υπόδειξη του κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη, ο Φίλιππος Φιλίππου.
➜ Από τις Ακαδημίες πρώτοι σκόρερ της διοργάνωσης αναδείχθηκαν οι Νικό-
λας Νικολάου από την ομάδα της Ακαδημίας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ομάδα 1)
και Μιχάλης Ονουφρίου από την ομάδα της Ακαδημίας ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ.
➜ Ο Τελικός των Ακαδημιών καθώς και των Παλαιμάχων μαζί με τις απονομές
μεταδόθηκαν ζωντανά από τη CYTAVISION με εκφωνητή τον κύριο Σάββα Κο-
σιάρη.
➜ Ο ΠΑ.Σ.Π. νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν στη
διοργάνωση αυτή και ιδιαίτερα τους Διαιτητές κύριους Πανίκο Καϊλη, Λούη
Λοΐζου, Σάββα Ζαφείρη, Jurie Ivunsis, τις Ακαδημίες που συμμετείχαν και τα μέ-
λη του παλαίμαχους ποδοσφαιριστές που στήριξαν την όλη εκδήλωση.
➜ Ευχαριστούμε τον Μέγα χορηγό του τουρνουά, CYTAVISION, τους χορηγούς
ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, την ΟΠΑΠ Κύπρου, τα γυαλιά ηλίου CARRERA, την T&A CYVIEW
Developers, τα κάρβουνα ΠΥΡΣΟΣ, καθώς επίσης και όλους τους υποστηρικτές
της διοργάνωσης το ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, τη Carlsberg, το
KerkidaNet, τα αθλητικά GIVOVA, την HERCULES, το See You Travel, τη SILVESTROY
Printings, τα SO EASY stores, τα αντηλιακά CARROTEN, το STR8 και την ΙΑΜΑ
PHARMACEUTICAL LTD για όλη την σημαντική βοήθεια τους. Θερμές ευχαρι-
στίες στο Δημοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς που παραχώρησαν το χώρο της πα-
ραλίας για τη διοργάνωση καθώς και για όλη τη βοήθεια τους.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΚΥΠΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Μπορεί η απόφαση για απεργιακά μέτρα των
διεθνών μας να μην υλοποιήθηκε μετά την συ-
νάντηση των παικτών με τον πρόεδρο της επι-
τροπής Εθνικών ομάδων, Χάρη Λοϊζΐδη, ωστόσο,
έστειλαν ηχηρό μήνυμα στην ΚΟΠ ότι οι κυ-
πριοποιήσεις είναι εντελώς λανθασμένο μέτρο
για στήριξη της Εθνικής Κύπρου και παρόμοιες
αποφάσεις στο μέλλον θα φέρουν την εντονό-
τατη αντίδρασή τους.
Μετά την απόφαση για τις κυπριοποιήσεις,
οι διεθνείς πραγματοποίησαν συνάντηση
στις 6/8 και αποφασίστηκε πως αν κληθούν
στην Εθνική οι ξένοι παίκτες τότε «κανένας
Κύπριος ποδοσφαιριστής δεν θα αγωνιστεί
στην Εθνική ομάδα της Κύπρου», τη στιγ-
μή που λίγες μέρες αργότερα θα πραγμα-
τοποιείτο φιλικός αγώνας με την αντίστοιχη
ομάδα της Βουλγαρίας. Η ΚΟΠ θορυβήθηκε
και πέντε μέρες αργότερα ο ΠΑΣΠ, δείχνοντας
καλή θέληση, διευθέτησε συνάντηση των διε-
θνών με τον προέδρο της Επιτροπής Εθνικών
Ομάδων και α’ αντιπροέδρος της ΚΟΠ Χάρη Λοϊ-
ζίδη. Μέσα από εποικοδομητικό διάλογο, ο  κ.
Λοϊζίδης άκουσε τις ανησυχίες και τους προ-
βληματισμούς των διεθνών μας ποδοσφαιρι-
στών και έδωσε διευκρινίσεις για διάφορα θέ-
ματα που τους απασχολούν.
Όπως λέχθηκε και από τους διεθνείς μας, «η Εθνι-
κή είναι υπεράνω όλων και δεν είχαν καμία πρό-
θεση να την βλάψουν».
Οι διεθνείς μας ομόφωνα αποφάσισαν αναστο-
λή του μέτρου της αποχής και ταυτόχρονα κα-
λωσόρισαν με ανακοίνωση, τους ποδοσφαιρι-
στές που κυπριοποιήθηκαν και κλήθηκαν στην
Εθνική από τον Ομοσπονδιακό μας προπονητή
Νίκο Νιόπλια.
Ταυτόχρονα, ο κ. Λοϊζίδης δεσμεύτηκε ενώπιων
των διεθνών πως δεν θα γίνουν άλλες κυπριο-
ποιήσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ
2014.
Σημειώνουμε πως εδώ και αρκετό καιρό ο ΠΑΣΠ
έστειλε επιστολή στην ΚΟΠ για συνάντηση των δύο
πλευρών για να συζητήσουν περαιτέρω το θέμα,
ωστόσο, μέχρι σήμερα καμία απάντηση δεν πήρε!

Η θέση του ΠΑΣΠ παραμένει σταθερή και αμε-
τακίνητη. Τέτοιες αποφάσεις θεωρούμε ότι μει-
ώνουν τον Κύπριο ποδοσφαιριστή και ότι δεν
λύνουν ουσιαστικά προβλήματα στις θέσεις αυ-
τές που ίσως έχει ανάγκη η Εθνική. Για την στή-
ριξη της Εθνικής ομάδας χρειάζονται να παρ-
θούν άμεσα και δραστικά μέτρα στήριξης του
Κύπριου ποδοσφαιριστή.
Τι θα πετύχουμε άραγε με την κυπριοποίηση ξέ-
νων ποδοσφαιριστών; Μήπως θα κατακτήσου-
με το παγκόσμιο ή το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα;

Τι θα γίνει όταν θα σταματήσουν το ποδόσφαι-
ρο οι Κωνσταντίνου και Γιωργαλλίδης; Μήπως
θα κυπριοποιήσουμε άλλους 2 ή 3 για να καλύ-
ψουν κι αυτές τις θέσεις;
Ο ΠΑΣΠ είναι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος αθλη-
τών στην Κύπρο και απαιτεί να έχει μεγαλύτερο
σεβασμό. Κύριοι, το τελευταίο προπύργιο του
Κύπριου ποδοσφαιριστή είναι η Εθνική ομάδα
και αν κάποιοι δεν το σέβονται ούτε αυτό, εμείς
οφείλουμε να παλέψουμε μέχρι τέλους για την
σωτηρία του.

Εθνική της Βαβέλ ή Εθ νική Κύπρου;
Επιβάλλεται να 
παρθούν άμεσα 
και δραστικά 
μέτρα στήριξης 
του Κύπριου 
ποδοσφαιριστή

Οι διεθνείς μας συνα-
ντήθηκαν στο ξενοδο-
χείο Χίλτον για να με-
λετήσουν το θέμα των
Κυπριοποιήσεων.

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ   ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Ντροπή (δεν) είναι...
Δεν είναι ντροπή να

θυσιάσεις μια διοργάνωση
για να κτίσεις μια νέα ομάδα,

ντροπή είναι να
παραγνωρίζεις όλα τα
νεαρά ταλέντα και να

αγωνίζεσαι με ξένους!
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΚΥΠΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η φωνή μας
στη Βουλή!
4 Η υπόσχεση 

που δόθηκε 
στον ΠΑΣΠ και 
δεν τηρήθηκε...

Μέχρι και στα έδρανα της Βουλής ακού-
στηκε η φωνή του Παγκύπριου Συνδέ-
σμου Ποδοσφαιριστών για το θέμα των
κυπροποιήσεων και το πρόβλημα με την
στρατιωτική θητεία των παικτών, το
οποίο εξακολουθεί να αποτελεί αγκάθι
για την ανέλιξη τους. Πρόθεση των ιθυ-
νόντων του ποδοσφαίρου μας ήταν να
κυπριοποιηθούν έξι παίκτες για τις ανά-
γκες της Εθνικής (!), ωστόσο, στη συνέ-
χεια ο ΠΑΣΠ με τις παρεμβάσεις και τις
αντιδράσεις του κατάφερε να γίνουν μό-
νο δύο εξ΄ αυτών (Λαμπάν και Τζούνιορ).
Ο ΠΑΣΠ ήταν ξεκάθαρος στη Βουλή ότι
μια απόφαση κυπριοποίησης με κατ’
εξαίρεση για τους ξένους θα επηρεάσει
αρνητικά την ανάδειξη των Κύπριων πο-
δοσφαιριστών, θ’  άλλαζε τον χαρακτή-
ρα της Εθνικής ομάδας και θα εγκυμο-
νούσε μεγάλους κινδύνους για το μέλ-
λον του κυπριακού ποδοσφαίρου. Η λύ-
ση είναι η στήριξη των νεαρών ταλέντων,
η προστασία τους από τον στρατό και η
προώθηση τους στις ομάδες με περισ-
σότερο χρόνο συμμετοχής στα παιχνί-
δια. Ο ΠΑΣΠ με ανακοίνωση του εξέ-
φρασε τη λύπη του για τη στάση της επι-
τροπής εσωτερικών της βουλής η οποία
δεν τήρησε την υπόσχεση του προέδρου
της κύριου Γιάννη Λαμάρη για ενημέ-
ρωση περί του θέματος πριν παρθούν
οποιαδήποτε μέτρα παρόλο που όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς ήταν κάθετα ενά-
ντια στις κυπριοποιήσεις! 

Εθνική της Βαβέλ ή Εθ νική Κύπρου;
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ   ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Διευκρίνιση
Η αντίδραση των διεθνών ποδοσφαιριστών δεν είχε καμία σχέση με
τους κυπριοποιημένους παίκτες, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί χαρακτή-
ρες και ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, οι εθνικές ομάδες είναι το στήριγμα
για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή αφού οι ομάδες έχουν χάσει εντελώς
τον κυπριακό χαρακτήρα τους με την εισβολή των ξένων και κοινοτι-
κών ποδοσφαιριστών και ο κύπριος ποδοσφαιριστής εξαφανίζεται.

Στήριξη στους διεθνείς
Η Εθνική Κύπρου πήρε μέχρι τώρα τα περισσότερα αποτελέσματα με
την ψυχή και το σθένος που διακατείχαν οι ποδοσφαιριστές της και
μετά με το ταλέντο. Πρέπει να στηριχθούν οι νέοι διεθνείς και να προ-
ωθηθούν στις ομάδες τους και όχι να παραγκωνίζονται με αυτό τον
τρόπο που βλέπουμε σήμερα.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ 

Η είσοδος τεσσάρων νέων μελών στην οικο-
γένεια της FIFPro ήταν το γεγονός που σημά-
δεψε την ετήσια Γενική Συνέλευση της Πα-
γκόσμιας Ένωσης. Στο ετήσιο «ραντεβού» των
συνδικαλιστικών σωμάτων ποδοσφαίρου, που
πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον στις
αρχές Οκτωβρίου (09-12/10) και στο οποίο πα-
ρευρέθηκαν ο πρόεδρός μας Σπύρος Νεοφυ-

τίδης και ο Γενικός Γραμματέας Άντρος Πα-
ναγιώτου, μέλη της FIFPro έγιναν η Κροατία
(HUNS), η Τσεχία (CAFH), το Μαυροβούνιο
(SPCFN) και η Ουκρανία (All Ukrainian
Professional Footballers’ Association).
Επιπλέον, η Παγκόσμια Ένωση άλλαξε το στά-
τους για την ΑFE, το συνδικαλιστικό σώμα
του Εκουαδόρ. Την κατέστησε ενεργό μέλος,

την οποία είχε τιμωρήσει με αποκλεισμό τον
Αύγουστο του 2011 λόγω των τακτικών που
ακολουθούσε ο πρώην πρόεδρός της Εμίλιο
Βαλένθια.
Η FIFPro που εκφράζει κι αντιπροσωπεύει
τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές σε όλο
τον κόσμο, μεταξύ άλλων, καλωσόρισε  τους
μεγαλύτερους εταίρους στα πιο δημοφιλή

Ο ΠΑΣΠ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ «ΡΑΝΤΕΒΟΥ»    ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΠΥΡΟ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Μεγάλωσε η οικογένεια   στην ΟυάσινγκτονΜεγάλωσε η οικογένεια   στην ΟυάσινγκτονΜεγάλωσε η οικογένεια   στην ΟυάσινγκτονΜεγάλωσε η οικογένεια   στην ΟυάσινγκτονΜεγάλωσε η οικογένεια   στην Ουάσινγκτον
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ 

αθλήματα των Η.Π.Α.
Στην πρωτεύουσα των Η.Π.Α., τα μέλη της Πα-
γκόσμιας Ομοσπονδίας (46 μέλη και 9 παρα-
τηρητές) συζήτησαν για την παρούσα κατά-
σταση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλ-
λά και για άλλα σημαντικά ζητήματα όπως (1)
η καταπολέμηση των στημένων αγώνων, (2)
τη λειτουργία του CAS, (3) η συνεργασία με το

παγκόσμιο συνδικαλιστικό όργανο Uni, (4) η
εκστρατεία κατά του ρατσισμού σε συνεργα-
σία με την FARE, (5) η αξιολόγηση των διαδι-
κασιών της DRC, καθώς και (6) η λειτουργία
των εθνικών επιτροπών επίλυσης διαφορών.
Εκλεκτός καλεσμένος ήταν ο Εξοχότατος
Πρίγκιπας Ali Bin Al Hussein, αντιπρόεδρος
της FIFA.

Ο ΠΑΣΠ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ «ΡΑΝΤΕΒΟΥ»    ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΠΥΡΟ ΝΕΟΦΥΤΙΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Μεγάλωσε η οικογένεια   στην ΟυάσινγκτονΜεγάλωσε η οικογένεια   στην ΟυάσινγκτονΜεγάλωσε η οικογένεια   στην ΟυάσινγκτονΜεγάλωσε η οικογένεια   στην ΟυάσινγκτονΜεγάλωσε η οικογένεια   στην Ουάσινγκτον

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση παρευρέθηκε

ο Πρίγκιπας Ali Bin Al Hussein, αντιπρόεδρος

της FIFA.



(Ευχαριστούμε τα Φαρμακεία-συνεργάτες μας που στηρίζουν την εκστρατεία 
κατά της Βίας, προσφέροντας 2 ευρώ από τις πωλήσεις κάθε κόκκινου Bios Balance) 
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ίδια η Δικαστική Επιτροπή «επιτρέπει» στις ομάδες να παρανομούν και να κάνουν του κεφα-
λιού τους σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχουν έναντι των παικτών. Δίνει το δικαίωμα με λίγα
λόγια στα σωματεία να κοροϊδεύουν τους παίκτες, μέσα από την κωλυσιεργία που παρατηρεί-
ται. Ενώ τέσσερα σωματεία (ανάμεσα τους και μεγάλη ομάδα), παραπέμφθηκαν στη Δικαστική

Επιτροπή για μη συμμόρφωση τους σε
αποφάσεις εξόφλησης ή καθυστέρησης
οφειλών τους σε παίκτες, κατά την καλο-
καιρινή περίοδο, λόγω του ότι το δικαστι-
κό σώμα «έκλεισε» λόγω διακοπών, η εκ-
δίκαση των υποθέσεων δεν έγινε! Έτσι οι
ομάδες συνέχισαν ανενόχλητες να κάνουν
μεταγραφές και όταν τελείωσαν και άρχι-
σε το πρωτάθλημα, τους επέβαλε εμπάρ-
γκο μεταγραφών στη συνεδρία της, ημε-
ρομηνίας 5/9/2012! Aν είναι ποτέ δυνατόν!
Είναι για να απορεί κάποιος δηλαδή για
ποιο λόγο υπήρχε τόση καθυστέρηση από
τη στιγμή που μιλάμε για ξεκάθαρες περι-
πτώσεις. Δυστυχώς, η προκατάληψη που
υπάρχει για εύνοια των ομάδων και πα-

ραγκώνιση των παικτών από την ΚΟΠ είναι έντονη και προέρχεται, από κάτι τέτοιες ενέργειες.
Μια εκ αυτών των περιπτώσεων πάντως χρίζει ιδιαίτερης αναφοράς. Στις 25/6 η Επιτροπή Επί-
λυσης Διαφορών πήρε απόφαση υπέρ του Νίκου Χατζή και έτσι ο Ατρόμητος σε διάστημα ενός
μήνα έπρεπε να του καταβάλει 37.000 ευρώ. Πέρασε ένας μήνας, αυτό δεν έγινε και η ΚΟΠ, πα-
ρέπεμψε το θέμα στη Δικαστική στις 31/7! Από τότε, όμως, τίποτα δεν έγινε, αφού δεν έγινε συ-
νεδρία! Όταν ολοκληρώθηκε ο μεταγραφικός σχεδιασμός των ομάδων ήρθε να επιβάλει εμπάρ-
γκο μεταγραφών στον Ατρόμητο! 

Εμπάργκο μετά
τις μεταγραφές!
Εμπάργκο μετά
τις μεταγραφές!
Εμπάργκο μετά
τις μεταγραφές!
Εμπάργκο μετά
τις μεταγραφές!
Εμπάργκο μετά
τις μεταγραφές!
Εμπάργκο μετά
τις μεταγραφές!

Η κωλυσιεργία 
της ΚΟΠ και 
της Δικαστικής 
δίνει το δικαίωμα
στις ομάδες 
να παρανομούν

Αντίδραση από τον ΠΑΣΠ
Μια μέρα μετά την επιβολή των εμπάρ-
γκο μεταγραφών στα τέσσερα σωματεία
ο Σύνδεσμος αντέδρασε με ανακοίνωση
του, αλλά ως είθισται «φωνή βοώντος εν
τη ερήμω». Όπως τονίζεται για την περί-
πτωση του Χατζή (η ομάδα και ο παίκτης
δεν αναφέρονται στην ανακοίνωση του
ΠΑΣΠ, αλλά τα αποκάλυψε αργότερα η
εφημερίδα «Πολίτης») «το σωματείο αυ-
τό προέβηκε σε όλες τις μεταγραφές που
επιθυμούσε, παρά την απόφαση που εκ-
κρεμούσε εναντίον του από τις
25/06/2012 και ο δικαιούχος ποδοσφαι-
ριστής παραμένει απλήρωτος. Μετά λύ-
πης μας παρατηρούμε ότι στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση το σωματείο παρέλειψε
να εξοφλήσει τον ποδοσφαιριστή εκμε-
ταλλευόμενο την καθυστερημένη λήψη
μέτρων εναντίον του, προβαίνοντας ανε-
νόχλητο σε όλες τις μεταγραφές που επι-
θυμούσε και ως εκ τούτου ο ποδοσφαι-
ριστή απώλεσε ένα σημαντικότατο μέ-
τρο πίεσης εναντίον του σωματείου. Είναι
έκδηλο ότι περιπτώσεις όπως την πιο πά-
νω δεν συμβάλλουν στην ομαλή διεξα-
γωγή του πρωταθλήματος και πρέπει να
αποφεύγονται». 

Εμπάργκο μετά
τις μεταγραφές!
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O ΠΑΣΠ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΕΝΔΕΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Πιστοί στο ραντεβ ού μας!
Παρών για ακόμη μια χρονιά δήλωσαν οι Κύ-
πριοι και ξένοι παίκτες που αγωνίζονται στο
κυπριακό πρωτάθλημα στην ψηφοφορία για
το FIFA FIFPro World. Οι ποδοσφαιριστές επι-
σκέφθηκαν τα γραφεία του Παγκύπριου Συν-
δέσμου Ποδοσφαιριστών και ψήφισαν την
καλύτερη ενδεκάδα που θα ανακοινωθεί τη
Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2013 στο FIFA Ballon
d’Or στην Ζυρίχη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
Κύπρος, συνεχίζει να είναι από τις χώρες που
στέλνει κάθε χρόνο τις περισσότερες ψήφους,
δείγμα της καλής και οργανωμένης δουλει-
άς που γίνεται από το Σύνδεσμο μας.
Η πρώτη ψηφοφορία έγινε το 2005 και από
τότε, κάθε χρόνο, οι ποδοσφαιριστές που
ανήκουν στην Ομοσπονδία της Παγκόσμιας
Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών
(FIFPro) ψηφίζουν τους κορυφαίους για κά-
θε χρονιά. Περιττό να πούμε ότι τα τελευταία

χρόνια η Μπαρτσελόνα κερδίζει τα περισ-
σότερα βραβεία. Είναι η πιο επιτυχής ομάδα
από το 2006. Οι ποδοσφαιριστές της ακόμα
και τώρα εκφράζουν μεγάλη ικανοποίηση
για το ότι είναι επιλογή συναδέλφων τους.
Αρχές Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν οι 55
παίκτες που συγκέντρωσαν τους περισσότε-
ρους ψήφους και όπως προαναφέραμε στις
7 Ιανουαρίου θα μάθουμε την κορυφαία εν-
δεκάδα. Φυσικά και τον καλύτερο ποδο-
σφαιριστή για το 2012!
Φέτος στάλθηκαν 45.000 ψηφοδέλτια. Με τη
βοήθεια των συνδέσμων μελών μοιράστη-
καν τα ψηφοδέλτια στους ποδοσφαιριστές
στην Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Ασία, οι
οποίοι δημιούργησαν την ενδεκάδα της επι-
λογής τους που θα αποτελείται από 1 τερ-
ματοφύλακα, 4 αμυντικούς, 3 μέσους και 3
επιθετικούς. Υπομονή λοιπόν...

Στάθης Αλωνεύτης

Βαλεντίνος Σιέλης

Τιμ Ντε Κλερ

Άθως Χρυσοστόμου

Μπάρακ ΙντζάκιΑνδρέας 
Παπαθανασίου
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΚΟΡΥΦΑΙΑ 11ΑΔΑ FIFA-FIFPro 

O ΠΑΣΠ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΕΝΔΕΚΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Πιστοί στο ραντεβ ού μας!

Ο κορυφαίος ψήφισε πρώτος!
Η ψηφοφορία για το FIFA FIFPro World ξεκίνησε φυ-
σικά με τον Λιονέλ Μέσι. Ο κορυφαίος παίκτης του
κόσμου συμπλήρωσε το ψηφοδέλτιό του και κάλε-
σε όλους τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να
ακολουθήσουν το παράδειγμά του. «Ψήφισα για την
κορυφαία ενδεκάδα. Τώρα είναι η σειρά σας», είχε
δηλώσει ο Μέσι. Έχει πλέον καθιερωθεί κάθε χρό-
νο ο Μέσι να είναι από τους πρώτους που ψηφίζουν.
Κάθε χρόνο εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού ποδοσφαιριστών επισκέπτονται τον κορυφαίο
ποδοσφαιριστή και του δίδεται η τιμή να ψηφίσει
πρώτος. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συνάντησε η
FIFPro τον Λιονέλ Μέσι.

Γιαν Ρέζεκ

Κούλλης Παύλου



ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ 2012/13 
στην ιστοσελίδα μας 

http://www.pasp.org.cy

Συμμετέχουν εταιρείες - καταστήματα Αθλητικών ειδών, 

Ρούχων, Γυμναστήρια, Οπτικοί Οίκοι, Φυσιοθεραπευτές, 

Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Κοσμηματοπωλεία, Ανθοπωλεία, Βι-
βλιοπωλεία, Catering, Ενοικίασης Αυτοκινήτων, 

Ινστιτούτα Αισθητικής κ.ά.    
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

An English insight 
in Cypriot football

4. What the President 
has to say

The president of the Pancyprian
Footballers Union, Spyros Neo-
fytides, prologues this edition of
PASP’s official magazine.

6-7. The best goals 
of the week

Anorthosi is the team with the most
spectacular goals in the first six days
of the 2012-13 season. Ricardo
Laborde (once)  and Jan Rezek
(twice) won the award so far for the
Famagusta team.

10-11. The best medical 
attention

Fol lowing the incident with
Anor thosis  defender Wil l iam
Boaventura,  who was recently
forced to end his career after a heart
problem, PASP took action and has
ensured that the medical examina-
tions for the players will be top
notch.

12-13. Justice in the age 
limit issue

The Cyprus Football Association
tried to implement an age limit in
the third and fourth division, but af-
ter efforts by the Pancyprian Foot-
ballers Union, these plans have
been put on hold.

14. PASP at the 
EU Sport Forum

The president of the Pancyprian
Footballers Union, Spyros Neo-
fytides, participated at the European
Union’s Sport Forum which took
place in Cyprus this September.

15. Greek lessons
for the non locals

The Pancyprian Footballers Union
has come to an agreement with the
Ministry of Education and now free
lessons of the Greek language are
available to the non local footballers
who play in Cyprus.

Edition No16 of the official magazine of the
Pancyprian Footballers Union comes on the
marking of 25 years of action by PASP, a
truly important landmark for the footballers
making their living on the island.



16. On the side 
of the players

An incident between the Anorthosis
manager and Cypriot international
midfielder Christos Marangos, made
the Pancyprian Footballers Union to
take a stance on the subject and to
support the footballer-member of the
Union.

18. A schedule mix up
Once again the Cyprus Football As-
sociation has caused problems to the
preparation of the teams, by pulling
forward the opening of the youth
league by two weeks. We look into
the scheduling issue of the domestic
leagues.

19. Strikes because 
of bad finances

Although we are early in the season,
a handful of teams aren’t OK with the
payments of their players, so we have
already witnessed strikes in Nea
Salamina and Olympiakos. Also foot-
ballers Kakoyiannis and Efthimiou of
Paphos were sent to train with the
junior team after... demanding their
wages!

20. Bios Balance 
for our members

The Pancyprian Footballers Union has
come to an agreement with Bios Bal-
ance, so now members of PASP can pur-
chase the hand apparel for just 30 euro.

21. Major financial issues
Cup winners of 2009 APOP/Kinyras
folded and Olympiakos and Paphos
already suffered point deductions be-
cause of financial issues. The teams
aren’t good spenders or earners, so
it’s obvious that the problem has on-
ly just begun.

22-23. The numbers 
behind football

Loizos Chrisostomou, a student at the
financial department of the Univer-
sity of Cyprus, presented a study
about the numbers in Cypriot foot-
ball. Chrisostomou looks into the
wages of the teams and the playing
minutes, amongst other.

26-27. Jerseys of the 
best on display

As a part of the celebrations for the
25 years of existence of the Pan-
cyprian Footballers Union, PASP or-
ganized at the Mall of Cyprus a dis-
play of historic jerseys of some of the
greatest players in history on Cyprus
and world football level.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΣΠ  ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ



28-29. 25 years of PASP
The Pancyprian Footballers Union cel-
ebrates 25 years of work, and so the
Union organized in September –in
the presence of the FIFpro secretary
general– a big birthday party.

30. The rise of Cypriot football
AEL’s qualification to the group stage
of the Europa League, along with
APOEL, Omonia and Anorthosi’s pres-

ence in Europe, helped Cyprus to
climb the ranks and go after the 15th
position of the UEFA ranking, which
gives two teams every year the ticket
to the Champions League.

31-32-33. Fun at the beach
soccer tournament

The 3rd annual beach soccer tourna-
ment, which was organized by the
Pancyprian Footballers Union in May,

was a success. All the info on the tour-
nament, the winners and a lot of pho-
tos.

34-35. Non locals in the 
national teams

Vincent Laban and Dossa Junior, from
France and Portugal respectively, are
the newest members of the Cypriot
national team. PASP takes a stance
and states that for first we need to
start supporting young local talents
and not looking into national team
“transfers” to work around the prob-
lem.

36-37. The FIFpro 
world congress

Spyros  Neofyt ides  and Antros
Panayiotou represented the Pan-
cyprian Footballers Union at the FIF-
pro world congress which took place
at  Washington DC in  O c tober.
Newest members of FIFpro are Croa-
tia, Czech Republic, Montenegro and
Ukraine.

39. Embargo only after the
transfer period

Although teams were sent to the ju-
diciary committee of the Cyprus Foot-
ball Federation because of financial
issues, the football law court didn’t
examine the cases in time because
the judges were... away at vacation.
This gave the chance to the teams to
sign players before the embargo was
placed on them.

42-43. Vote for the 
FIFA Ballon d’Or

On January 7th 2013 FIFA will an-
nounce the top eleven of the year and
the professional footballers in Cyprus
submitted their ballots with their se-
lections.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΑΣΠ

Οι μάχες που δώσαμε ως ηγεσία του ΠΑΣΠ για τα μέλη μας, ήταν
χρονοβόρες κι ασταμάτητες, ενώ έφεραν και τα επιθυμητά απο-
τελέσματα. Αρκεί να αναλογιστείτε τη θέση του ποδοσφαιριστή
στην Κύπρο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το λιγότερο που πε-
ριμένουμε απ’ αυτά, λοιπόν, είναι να κάνουν το κα-
θήκον τους. Και για να μην το κου-
ράζουμε πολύ το θέμα, περιμέ-
ναμε συνέπεια στο θέμα των
ετήσιων συνδρομών! Δεν σας το
κρύβουμε ότι δυσαρεστηθήκα-
με με τη μέχρι στιγμή ανταπόκρι-
σή σας... Τα ποσά που απαιτούνται
ως συνδρομή (5 ευρώ μηνιαίως για
α΄ κατηγορίας και 2 ευρώ τις μι-
κρότερες κατηγορίες), είναι τα χα-
μηλότερα στην Ευρώπη και δεν
υπάρχει κανένας ποδοσφαιριστής
που να μην είναι σε θέση να δώσει
αυτά τα χρήματα.
Στηρίξτε μας για να μπορέσουμε κι
εμείς να συνεχίσουμε να σας στηρί-
ζουμε ανεμπόδιστα.

Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ του Δ.Σ. του Συνδέσμου
και των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, για μας δεν
είναι συμφεροντολογική. Επιθυμούμε να δημιουργη-
θούν ισχυροί δεσμοί μεταξύ μας. Αυτό προστάζει και
ο συνδικαλισμός που για μας είναι λειτούργημα. Μόνο
έτσι, άλλωστε, θα προωθήσουμε όσο καλύτερα γίνεται
τα συμφέροντα των ποδοσφαιριστών. Ταυτόχρονα, πι-
στεύουμε ότι με τις διάφορες εκδηλώσεις και τις προ-
σφορές που κάνουμε προς τα μέλη μας, αυτός ο σκοπός
εξυπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο. Ας δούμε τα
ωφελήματα για όσους παραμένουν ενεργά μέλη:
l Εξασφάλιση κάρτα μέλους, που συνοδεύεται από
πολλά κι απίστευτα ωφελήματα. Αρκεί να σημειώσουμε

ότι υπάρχει συμφωνία με περισσότερες από 200 εται-
ρείες (λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας pasp.org.cy). 
l Δωρεάν είσοδο στα γήπεδα (τηρείται σειρά προτε-
ραιότητας)
l Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό για το καλύ-
τερο γκολ της αγωνιστικής και την καλύτερη επέμβα-
ση του μήνα.
l Δικαίωμα συμμετοχής στις ετήσιες βραβεύσεις ΠΑΣΠ
– ΑΝΤ1, ως υποψήφιοι για διάκριση.
l Παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών.
l Δωρεάν συνδρομή για το περιοδικό του ΠΑΣΠ.
l Προάσπιση και προώθηση συμφερόντων.

Τα ωφελήματα για τα ενεργά μας μέλη

Μην το αμελείτε!


